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1 — Általános információ. fejezet
Általános információ

2 — Biztonsági előírások. fejezet
Biztonsági előírások

Fontos biztonsági utasítások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2-3
Elektromos üzembe helyezés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2-3
Használt szimbólumok  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2-4
Megjegyzések a biztonságos használat érdekében - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2-6
Az üzemeltetés környezeti feltételei  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2-7
Használati útmutató- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2-8
Biopsziás mintavételezők  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2-8
EKG előerősítő (MAN)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2-8
Tisztítás és karbantartás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2-9
Biztonsági ellenőrzés  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2-10
A gyártó felelőssége - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2-10
Karbantartási dokumentáció - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2-10
Az ultrahang és az anyag közötti alapvető kölcsönhatás - - - - - - - - - - - - -  2-11
3D felbontás és érzékenység - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2-19
Hulladék - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2-20

3 — A rendszer leírása. fejezet
A rendszer leírása

Termékleírás  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3-2
Mechanikai kialakítás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3-4
Rendszer összeszerelése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3-6
Működési elv  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3-7
A menük elrendezése  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3-7
Funkciógombok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3-12
Elektronikus felhasználói kézikönyv (EUM)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  3-21

4 — Rendszerindítás. fejezet
Rendszerindítás

Általános megjegyzések  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  4-2
Biztonsági figyelmeztetések- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  4-2
Áramellátás bekapcsolása / indítás  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  4-2
Leállítás és áramtalanítás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  4-3
Vizsgálófej csatlakoztatása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  4-4
Szonda/program kiválasztása  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  4-5
Páciensadatok megadása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  4-7
Megjegyzés fűzése képhez  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  4-30

5 — 2D mód. fejezet
2D mód

A 2D főmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  5-3
2D műveletek  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  5-4
A 2D almenü  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  5-21
Szürkeségi és színtérkép - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  5-24
B-áramlás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  5-28
XTD-nézet (Bővített nézet)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  5-32
Kontrasztanyagos képalkotás  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  5-41

6 — M mód. fejezet
M mód

Az M főmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6-3
Műveletek az M módban - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6-4
Az M almenü  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6-7
MCFM mód (M színkódolt áramlás)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  6-10

7 — Színkép-Doppler mód. fejezet
Színkép-Doppler mód

PW mód (Pulzushullám Doppler) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  7-3
CW mód (folyamatos hullámú Doppler) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  7-14
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8 — CFM mód (Színkódolt áramlási mód). fejezet
CFM mód (Színkódolt áramlási mód)

A CFM főmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  8-2
Műveletek a CFM módban - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  8-3
CFM almenü  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  8-7
CFM + 2D + Színkép Doppler (Triplex mód) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  8-16

9 — PD Mód (Teljesítmény Doppler mód). fejezet
PD Mód (Teljesítmény Doppler mód)

A PD főmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  9-3
Műveletek PD módban  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  9-4
A PD almenü  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  9-6
PD + 2D + színkép Doppler (Triplex mód)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  9-12
HD-áramlás mód (Kétirányú angio-mód) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  9-12
HD-áramlás főmenü - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  9-13
HD-Flow Operation (Műveletek HD-áramlás módban) - - - - - - - - - - - - - - -  9-14
HD-Flow Sub Menu (HD-áramlás almenü)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  9-17
HD-Flow + 2D + Spectral Doppler (Triplex Mode) HD-áramlás + 2D + Színkép Doppler (Triplex mód) 9-23

10 — TD mód (Szöveti Doppler mód). fejezet
TD mód (Szöveti Doppler mód)

A TD főmenü  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  10-2
Műveletek TD módban  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  10-3
TD almenü- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  10-5

11 — Térfogat mód. fejezet
Térfogat mód

Térbeli adatgyűjtés térbeli vizsgálófejekkel  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  11-3
Volume Acquisition: Static 3D Sectional Planes (Térbeli adatgyűjtés: Statikus 3D metszetsíkok) 11-15
Almenük - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11-46
Térbeli adatgyűjtés: Statikus 3D leképezés- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11-52
Real Time 4D Acquisition (Valós idejű 4D adatgyűjtés) - - - - - - - - - - - - - - - 11-79
Volume Cine (Térfogat film)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11-98
Volume Contrast Imaging (Térfogati kontraszt leképezése): (VCI A-sík) - - - 11-103
Térfogati kontraszt leképezése (VCI C-sík)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11-106
STIC (Tér- és időbeli kép korreláció) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11-110
Valós idejű 4D biopszia - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11-116
VOCAL II  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11-125
VCAD (Heart - Volume Computer Aided Diagnosis, Szív – térfogat számítógéppel támogatott térfogati 

diagnózis)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11-150
12 — Eszközök. fejezet

Eszközök
Hisztogram - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  12-3
Internet- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  12-6
iLinq - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  12-6
Külső videó  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  12-8
Hő indexek  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  12-9
Képernyőzár  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12-10
Biopsziás tűvezető vonalának megjelenítése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 12-13

13 — Általános mérések. fejezet
Általános mérések

Alapvető műveletek  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  13-3
Mérések 2D módban- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  13-6
Mérések M módban  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13-14
Mérések D módban  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13-16
A mérési alkalmazás megváltoztatása  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13-20
Az általános munkalap áttekintése - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13-21
A rendszer mérési pontossága - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 13-22

14 — Számítások és Páciensmunkalapok (jelentések). fejezet
Számítások és Páciensmunkalapok (jelentések)

Alapvető számítási funkciók- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  14-3
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Alapvető páciensmunkalap funkciók- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  14-6
Hasi számítások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-13
Hasi munkalap- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-20
Kis szervek számításai  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-21
Kis szervek munkalapja- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-23
Szülészeti számítások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-24
Szülészeti munkalap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-31
Kardiológiai számítások  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-37
Kardiológiai munkalap  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-54
Urológiai számítások  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-55
Urológiai munkalap  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-57
Érrendszeri számítások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-58
Érrendszeri munkalap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-60
Nőgyógyászati számítások  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-61
Nőgyógyászati munkalap  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-63
Pediátriai számítások  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-64
Pediátriai munkalap - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-66
Neurológiai számítások- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-67
Neurológiai munkalap- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-69
Ortopédiai számítások  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-70
Ortopédiai munkalap  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 14-71

15 — Sonoview. fejezet
Sonoview

Vizsgálatok kijelölése  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  15-3
Képek áttekintése- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15-10
Eszközök - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 15-14

16 — Nyomtatás / Felvétel / Mentés / Küldés. fejezet
Nyomtatás / Felvétel / Mentés / Küldés

Nyomtatás  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  16-2
Videofelvétel  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  16-5
Mentés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  16-6

17 — Rendszerbeállítások. fejezet
Rendszerbeállítások

A beállítási művelet megnyitása- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  17-3
Kilépés a beállítási műveletekből  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  17-4
A Rendszerbeállítások oldal - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  17-4

18 — Mérési beállítások. fejezet
Mérési beállítások

A beállítási művelet megnyitása- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  18-3
Kilépés a mérési beállításból  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  18-4
A mérési beállítások oldalak  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  18-4

19 — Biopszia-beállítás. fejezet
Biopszia-beállítás

Egyszögű biopsziavezeték programozása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  19-3
Sokszögű biopszia-vezeték programozása  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  19-6
Sokszögű biopsziás tűvezető programozása rektális vizsgálófejhez  - - - - -  19-8

20 — Szondák és biopszia. fejezet
Szondák és biopszia

Ergonómia  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  20-2
Kábelkezelés  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  20-2
Szonda tájolása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  20-2
Felirat - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  20-4
Alkalmazások  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  20-5
Tulajdonságok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  20-7
Pontos leírás  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20-11
Szonda használata - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20-12
Karbantartás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20-13
Szondabiztonság - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20-14
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Különleges kezelési útmutató  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20-16
Szonda kezelésének és fertőtlenítésének ellenőrzése  - - - - - - - - - - - - - - - 20-17
Bevezetés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20-23
Csak biopsziával kapcsolatos kérdések - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20-28

21 — Kapcsolatok. fejezet
Kapcsolatok

A kiegészítő eszközök biztonságos csatlakoztatása  - - - - - - - - - - - - - - - -  21-2
Belső és külső tartozékok csatlakoztatása  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  21-3
Csatlakozás a belső I/O és külső I/O között  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  21-4
Kiegészítők csatlakoztatása (áttekintés)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21-10
Fontos megjegyzés: külső berendezés csatlakoztatása - - - - - - - - - - - - - - 21-20

22 — MAN EKG-előerősítő. fejezet
MAN EKG-előerősítő

Leírás - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  22-2
Kezelés - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  22-3
Követendő biztonsági szabályok  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  22-4
Gondozás és karbantartás, javítások  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  22-4
EKG kijelző- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  22-5

23 — Műszaki adatok / Információk. fejezet
Műszaki adatok / Információk

Készülékadatok - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  23-3
Transzmitter  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  23-4
Vevőkészülék - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  23-4
Vizsgálókonverter- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  23-4
Filmhurok-memória  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  23-5
Kijelzési módok  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  23-5
Jelfeldolgozás  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  23-5
Adatbevitel  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  23-6
Felhasználói programmemória  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  23-6
Általános mérések és Mérések/Számítások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  23-6
Térbeli mód (3D/4D)  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  23-8
Színkép Doppler - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  23-8
Színes Doppler - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  23-9
Színkép Doppler - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23-10
teljesítmény Doppler- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23-10
HD-áramlás mód:- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23-11
Csatlakozások - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23-12
Képernyő  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23-12
Meghajtók - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23-13
Modem csatlakoztatás  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23-13
Csatlakoztató MAN EKG-előerősítőhöz  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 23-14
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1. Általános információ

A Voluson® 730Expert egy professzionális diagnosztikai ultrahangos vizsgálórendszer, 
amely ultrahanghullámokat bocsát a test szöveteibe és a visszaverődő hullámok által 
hordozott információk alapján képeket alkot.

A MDD 93/42/EWG szabályozás szerint a Voluson® 730Expert a IIa osztályba tartozó, 
betegvizsgálatra szolgáló, aktív diagnosztikai orvosi készülék.

A Voluson® 730Expert a GE Medical Sytems Kretztechnik GmbH & Co OHG által 
kifejlesztett és gyártott készülék. További információt az alábbi elérhetőségeken kaphat:

GE Medical Systems Kretztechnik GmbH & Co OHG

Tiefenbach 15
A-4871 Zipf
Ausztria

Telefon:
Fax.:
E-mail:
Internet:

+43-7682-3800-0
+43-7682-3800-47
kretz@med.ge.com
http://www.gehealthcare.com

A szabványokra/szabályozásokra és módosításaikra történő 
minden hivatkozás a felhasználói kézikönyv kiadásának 
időpontjától érvényes.
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2. Biztonsági előírások

A Voluson® 730Expert vizsgálórendszer tervezése során a páciens és a felhasználó 
biztonságát a legmesszebbmenőbb mértékben figyelembe vettük. A következő fejezeteket 
alaposan tanulmányozza át a gép használatának megkezdése előtt! A gyártó csak akkor 
garantálja a rendszer biztonságos és megbízható működését, ha az összes alábbi 
figyelmeztetést betartják.

HASZNÁLATI JAVALLAT

Ez a rendszer képzett orvos által, az alábbi klinikai területeken végzett ultrahangvizsgálatra 
használható: magzati/szülészeti; hasi/nőgyógyászati (beleértve a tüsző növekedésének 
követését terméketlenségi vizsgálat esetén); gyermekgyógyászati; kisszervek (emlő, herék, 
pajzsmirigy stb.); újszülött- és felnőtt koponya, kardiológiai (felnőtt és gyermek); perifériás 
ér; vázizomrendszeri hagyományos és felületi; transzvaginális és transzrektális.

ELLENJAVALLATOK

A Voluson® 730Expert készülék nem használható szemészeti vagy bármely olyan 
vizsgálatra, amely során a szemen hanghullám halad át.

FIGYELEM TÖRVÉNYI KORLÁTOZÁS ÉRTELMÉBEN A KÉSZÜLÉK ELADÁSA CSAK ORVOS ÁLTAL VAGY 
ORVOS MEGRENDELÉSÉRE TÖRTÉNHET.

FIGYELEM Ha a rendszert nem az itt ismertetett körülmények között vagy nem a felhasználási 
javallatoknak megfelelően használja, illetve ha figyelmen kívül hagyja a biztonsági 
előírásokat, az nem rendeltetésszerű használatnak minősül. A gyártó nem vállal 
felelősséget a készülék nem megfelelő használatából eredő károkért.

FIGYEL-
MEZTETÉS

ismerteti az életveszély megelőzéséhez szükséges óvintézkedéseket.

FIGYELEM ismerteti a készülék védelme érdekében szükséges óvintézkedéseket.

FIGYELEM A kézikönyv a készülékhez csatlakoztatható vizsgálófejekre vonatkozik. Elképzelhető, 
hogy bizonyos vizsgálófejek egyes országokban nem érhetők el.

Egyes funkciók és kiegészítők bizonyos országokban nem érhetők el.
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2.1 Fontos biztonsági utasítások

2.2 Elektromos üzembe helyezés

A készüléket kizárólag betegellátó helyiségben szabad üzembe helyezni. A készülék 
megfelel az elektromos biztonsági szabványoknak (EN60.601-1/1990, illetve az ÖVE-MG/
EN60.601-1/1991 és IEC 60601), valamint az MDD 93/42/EWG emberekkel való 
használatra vonatkozó szabvány szerinti IIa biztonsági osztálynak. A vizsgálófejek BF 
típusú eszközök. A helyi biztonsági szabályok további csatlakozást írhatnak elő a 
feszültségkiegyenlítő és az épület földelési rendszere között.

FIGYEL-
MEZTETÉS

A készülék nem használható oxigénben dús környezetben és gyúlékony gázok (például 
altatógáz) jelenlétében => robbanásveszély!

FIGYEL-
MEZTETÉS

A készüléket csak teljesen ép földelt csatlakozóaljzatba lehet csatlakoztatni a megfelelő 
csatlakozókábellel. A földelést sosem szabad eltávolítani vagy szétkapcsolni.

FIGYEL-
MEZTETÉS

A készülékről tilos fedelet vagy paneleket eltávolítani (magasfeszültség veszélye). Csak a 
GE Medical Systems által feljogosított személyzet végezheti a szervizt és javításokat. Házi 
javítás megkísérlése szabályellenes, érvényteleníti a garanciát, és az IEC 60601-1 szerint 
nem megengedhető.

Erre feljogosított szervizszemélyzet által rendszeresen végzett karbantartás esetén a 
készülék és vizsgálófejek 7 éves élettartama várható.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Csak a GE Medical Systems Kretztechnik GmbH & Co OHG által kifejezetten elismert 
tartozékok csatlakoztathatóak ezen ultrahangkészülékhez.

FIGYEL-
MEZTETÉS

A kapcsolópedált tilos műtőben használni!

FIGYEL-
MEZTETÉS

Számos esetben fordult már elő latextartalmú (természetes gumi) orvosi eszközökkel 
szembeni allergiás reakció A gépkezelőnek kell felismernie és sürgősen kezelnie a 
latexérzékeny betegek allergiás reakcióit. További információt az MDA91-1 FDA Orvosi 
figyelmeztetésében talál.

FIGYELEM Az első alkalommal történő bekapcsolás előtt, a helyi áramforrás feszültségét és 
frekvenciáját össze kell hasonlítani a készülék hátsó panelén lévő névtáblán feltüntetett 
értékekkel. Csak arra jogosult személyzet végezhet változtatásokat a rendszeren.

A hálózati energiaellátás minimális értéke 16 A.
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2.3 Használt szimbólumok

Orvosi elektromos készülékekkel kapcsolatban használt bizonyos szimbólumokat az IEC 
standardként fogadja el. Kapcsolatteremtésre, tartozékokra és figyelmeztetésekre 
vonatkoznak.

Áramellátás BE

Áramellátás KI

A rendszer készenléti kapcsolója

A kiegészítő berendezések szigetelő transzformátorának BE kapcsolója

A kiegészítő berendezések szigetelő transzformátorának KIkapcsolója

Feszültségstabilizáló kapcsolat

Védőföldelt csatlakozás

Kapcsolópedál csatlakozás

EKG szimbólum
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Páciensre tehető szigetelt alkatrész (BF típus)

Defibrillátorbiztos, CF típusú rátehető rész

Vízcsepp elleni védelem.

Folyadékba merülés hatásai elleni védelem.

FIGYELEM! A helyes működtetés érdekében tekintse át a használati útmutatót. (A helytelen 
használat sérülést okozhat.)

Veszélyes elektromos feszültség. A rendszer felnyitása előtt annak csatlakozóját húzza ki a 
hálózatból!

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket tilos 
osztályozatlan kommunális hulladék formájában eldobni, ehelyett elkülönítve kell azokat 
összegyűjteni. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy más illetékes ártalmatlanító 
vállalattal, hogy üzemen kívül helyezzék a készüléket.

A jelölések azt mutatják, hogy a hat veszélyes China RoHS Labelling Standard 
alkotórészből legalább egy meghaladja a RoHS határértékét. A karikán belül található 
szám utal a környezetbarát használati időre (Environmental Friendly Use Period, EFUP). Azt 
jelenti, hogy a termék normál használat esetén hány évig marad ártalmatlan a betegek 
egészségére vagy a környezetre.

EFUP = 10 rövid használati idejű termékek esetén

EFUP = 20 közepes használati idejű termékek esetén

10 20
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A 93/42/EGK 0123 orvosi eszközökre vonatkozó irányelv alapján kiadott CE megfelelőségi 
jelzés: a TÜV Product Service testület azonosítószáma

A termék egyes összetevői higanyt tartalmazhatnak, így azokat a helyi rendeleteknek, 
illetve törvényeknek megfelelően kell újrahasznosítani vagy leselejtezni. (A rendszerben a 
monitor képernyőjének háttérvilágítását biztosító lámpák tartalmaznak higanyt.)

2.4 Megjegyzések a biztonságos használat érdekében

• Ismerkedjen meg a vizsgálófejekkel és az ultrahangkészülékkel: olvassa el alaposan a 
használati útmutatót!

• Kövesse ezeket a biztonsági utasításokat csakúgy, mint a klinikailag alkalmazott 
óvintézkedéseket és higiénés lépéseket.

• A gyártó nem vállal felelősséget a készülék nem megfelelő vagy képzetlen személyzet 
általi használatából eredő károkért!

• Bármely ultrahang-vizsgálófej – tekintet nélkül a rendszerre és kialakításra – érzékeny 
az ütődésre és óvatosan kezelendő. Figyeljen a repedésekre, mert ez lehetővé teheti 
elektromosan vezető folyadékok beszivárgását.

• Csak arra jogosult személyzet végezhet bármilyen javítást. Ne kíséreljen meg kinyitni 
egy vizsgálófejet vagy annak csatlakozását. Ez a garancia elvesztéséhez vezet!

• Kerülje a vizsgálófej kábeleinek megtöretését, meghajlását vagy megcsavarodását és 
ügyeljen a mechanikus sérülésektől való védelmükre (például kerekek vagy 
cipősarkak).

• A vizsgálófejeket nem szabad mechanikus sérülésnek kitenni (pl. leejteni). Az ilyen 
módon keletkezett bármilyen kár érvényteleníti a garanciát.

• A vizsgálórendszert és vizsgálófejet rendszeresen ellenőriztesse (hibás kábel, borítás 
stb.) erre jogosult személyzettel!

• A vizsgálófejet vagy kábelt ért sérülések biztonsági veszélyt jelentenek, ezért azonnal 
javíttassa meg azokat!

• A vizsgálófej lecsatlakoztatása előtt aktiválja a „FREEZE" (Kimerevítés) üzemmódot!
• A rendszer használatában jártas személy végezze az üzembe helyezést, az első 

alkalommal történő bekapcsolást és a rendszer ellenőrzését.
• A felhasználónak el kell olvasnia meg kell értenie a használati útmutató tartalmát. A 

rendszert csak erre kiképzett alkalmazott üzemeltetheti.
• Biztonsági okokból kerülje folyékony anyagok használatát a rendszer közelében. A 

lemezmeghajtóba kerülő folyadék károsíthatja a meghajtót. Soha ne távolítsa el a 
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vizsgálófej csatlakozók feletti tárolópolcot; ez védi az egységet a folyadékok 
bejutásától.

• A készülék mozgatása között ne tegye kezét a vezérlőkonzol alá: sérülésveszélyes!
• Guruló állvány: soha ne mozgassa a rendszert blokkolt kerekekkel, de mindig blokkolja 

a kerekeket lépcsőkön és rámpákon való áthaladás előtt.
• A rendszert mindig vízszintes felületre állítsa és blokkolja az első kerekeket: Felborulás 

és elgurulás veszélye áll fenn.
• A rendszer szállításakor emelje fel a lábtartót: sérülésveszély!
• A használati útmutatót mindig tartsa a készülékkel egy helyen. Ennek biztosítása a 

felhasználó kötelessége!
• A készülékkel csak a BF típus követelményeinek megfelelő szondák használhatók.

Ellenőrizze a vizsgálófej címkéjét. Kétely esetén kérdezzen meg jogosult 
szervizszemélyzetet.

• A berendezést EMC-re tesztelték és megfelel az EN 55011:1991 1. csoport A osztály 
(CISPR 11:1997 1:1999 módosítása) és EN 60601-1-2:2001 szabványok 
követelményeinek. A Voluson® 730Expert lakókörnyezetben történő használata 
engedélyezett. A felhasználónak orvosi tapasztalattal kell rendelkeznie, és jól kell 
ismernie a használati útmutató tartalmát.

• A hálózati áramellátás minőségének meg kell felelnie a kereskedelmi és/vagy kórházi 
környezetben megszokottnak. Ha a rendszert hálózati áramkimaradás esetén is 
üzemeltetni kívánja, ajánlott annak szünetmentes tápegységgel történő ellátása.

Számos esetben fordult már elő latextartalmú (természetes gumi) orvosi eszközökkel 
szembeni allergiás reakció A gépkezelőnek kell felismernie és sürgősen kezelnie a 
latexérzékeny betegek allergiás reakcióit. További információt az MDA91-1 FDA Orvosi 
figyelmeztetésében talál.

2.5 Az üzemeltetés környezeti feltételei

Hőmérséklet: 18 °C -tól 30 °C-ig.

Páratartalom: 30%-80 relatív páratartalom, páralecsapódás nélkül

Légnyomás: 700 – 1060 hPa

FIGYELEM Ne üzemeltesse a rendszert hőforrás, erős elektromos vagy mágneses tér 
(transzformátor) illetve magas frekvenciájú jelet kibocsátó eszköz, pl. sebészi elektromos 
kés közelében. Ez ronthatja az ultrahangképek minőségét.

FIGYELEM A készülék hideg környezetből (raktár, légi szállítás) meleg helyiségbe kerülése esetén 
várjuk meg a hőmérséklet kiegyenlítődését és a lecsapódott pára felszáradását a 
bekapcsolás előtt .
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2.6 Használati útmutató

A készülék a tesztek során megfelelt az IEC 60601-1-2:1994 szabványban szereplő, orvosi 
eszközökre vonatkozó határértékeknek. Ezeket a határértékeket az átlagos orvosi 
üzemeltetési környezetben fellépő káros interferencia elleni megfelelő védelem biztosítása 
céljából határozták meg.. A készülék rádiófrekvenciás energiát generál, használ illetve 
bocsát ki, és az utasításoknak nem megfelelő üzembe helyezés illetve használat esetén a 
környezetében lévő többi eszközzel ártalmas interferenciát eredményezhet. Az 
interferencia kialakulása azonban megfelelő üzembe helyezés esetén sem kizárt. Ha a 
készülék interferenciát okoz más eszközökkel - amit a készülék ki- és ismételt 
bekapcsolásával lehet meghatározni-, ezt az alábbiakban felsorolt módokon küszöbölheti 
ki:

• Változtassa meg a készülék helyzetét vagy helyét.
• Növelje meg a készülék más eszközöktől való távolságát.
• Csatlakoztassa a készüléket más eszközök csatlakozásától független áramkörbe.
• Kérje a gyártó vagy a helyi szervizszakember segítségét.

2.7 Biopsziás mintavételezők

A tű pályájának a lehető legjobb megjelenítése érdekében a biopsziás mintavételezőket 
minden vizsgálófejhez be kell programozni. lásd: Fix szögű biopsziavonal programozása 
(*** 'Egyszögű biopsziavezeték programozása' on page 3 ***) Állítható szögű biopsziavonal 
programozása (*** 'Sokszögű biopszia-vezeték programozása' on page 6 ***)

2.8 EKG előerősítő (MAN)

A MAN típusú EKG előerősítő az ultrahang készülék egyik opciója, amit M módban és a 
Doppler értékelésekben a szisztolés és a végdiasztolés pillanatok jelölésére szolgáló EKG-
jel kinyerésére használnak.

FIGYEL-
MEZTETÉS

• A biopsziavonalakat a karbantartó személyzetnek vagy a felhasználónak egyszer be 
kell programoznia. Az eljárást meg kell ismételni a vizsgálófejek és/vagy a biopsziás 
tűvezetők cseréjekor.

• Biopszia végzése előtt győződjön meg arról, hogy a megjelenített mintavételező 
beleillik a tű vezetőjébe (kb. 47 °C-os vízzel töltött edényben).

• Ehhez a beállítási ellenőrzéshez használt tűt tilos használni az aktuális művelethez is. 
Minden biopsziaművelethez használjon egyenes, új és steril tűt.

FIGYEL-
MEZTETÉS

• Az előerősítővel nem végezhető EKG-diagnózis. Az erősítőt tilos a szív intraoperatív 
alkalmazásaihoz használni.

• Monitor: nem használható kardiális monitorként.
• Csak a GE Medical Systems - Kretztechnik által szállított kábelek és csak az ajánlott 

elektródák használhatók.
• Ügyeljen arra, hogy sem a három elektróda csupasz részei, sem a páciens ne kerüljön 

érintkezésbe a vezető részekkel (pl. a vizsgálóágy fémrészei, guruló készülékállvány 
vagy hasonló).

• Ha szükségessé válik a HF sebészeti rendszer egyidejűleg csatlakoztatott EKG 
elektródákkal való használata, fontos az EKG-elektródák műtéti területtől való 
távolságának és a HF sebészeti rendszer semleges elektródájának tökéletes 
helyzetének szoros ellenőrzése (az égési sérülések elkerülésére).

• Ha szükségessé válik a defibrillátor használata, a defibrillátor lapok megfelelő 
helyzetei között ne legyen EKG tapadóelektróda vagy vezetőanyag (a zárlat 
elkerülésére; az EKG-előerősítő jelbemenete defibrillátorbiztos).
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További részletekért és információkért lásd: EKG-előerősítő (*** 'MAN EKG-előerősítő' on 
page 2 ***. fejezet)

2.9 Tisztítás és karbantartás

A készülék, a vizsgálófejek és azok tartóinak kontaktgéltől, ásványi olajtól stb. való napi 
megtisztítása ajánlott; nedves törlőkendő és szappan engedélyezett.

Ellenőriztesse és szervizeltesse a rendszert rendszeres időközönként (évente egyszer) erre 
jogosult szervizelő személyzettel. Teljes működésképtelenség esetén először ellenőrizze, 
van-e hálózati feszültség. A hiba jellegéről vagy egyéb észrevételről nyújtott tájékoztatás 
segíti a szervizmérnök munkáját.

2.9.1 Megjegyzés a „Full Backup" (Teljes archiválás) adatainak kezeléséhez

Ha a teljes mentést hálózati meghajtón tárolják, ajánlatos lehet az adatok külön tárolása is 
(pl. biztonsági tartalék vagy megőrzés céljából). További részletekért lásd: Teljes 
háttérmentés készítése (*** '3. 6. 3 Teljes háttérmentés készítése' on page 22 ***. fejezet) A 
vizsgálatok biztonsági mentése (*** 'Vizsgálatok biztonsági mentése' on page 7 ***. fejezet)

A teljes mentési adatok könyvtár struktúrája az alábbi:

Minden teljes háttérmentés anyaga a meghajtó gyökérkönyvtárában lévő fő „Full Backup" 
(Teljes háttérmentés) mappa egy almappájában helyezkedik el. Például: Z:\fullbackup.

Az alkönyvtárak elnevezése fbX ahol X egy szám (pl. Z:\fullbackup\fb1). Az adatok ezen 
almappákon belül egy könyvtárstruktúrában helyezkednek el. Az fbX almappák 
áthelyezhetők még akkor is, ha a számozási sorrendben kihagyások maradnak. Azonban 
magukban az fbX mappákban SEMMILYEN változtatást NEM SZABAD végezni, különben a 
mentett adatokat nem lehet visszaállítani.

FIGYELEM A készüléket tisztítás előtt kapcsolja ki. Ne használjon fertőtlenítő sprayt vagy 
gázfertőtlenítést. Az elektromos részekbe ne kerüljön víz. Tartsa tisztán az érintőfelület 
képernyőjét . A keretre került por illetve szennyeződés hibás működést eredményezhet! 
Ellenőrizze rendszeresen a hálózati kábelt, a vizsgálófej kábeleit, a csatlakozódugókat és 
aljzatokat.

FIGYELEM Az utolsó „Full Backup" (Teljes háttérmentés) óta létrehozott beállítások és páciensadatok 
NINCSENEK elmentve! Javasolt a beállítások és a páciensadatok rendszeres archiválása.
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2.10 Biztonsági ellenőrzés

Vizsgálati időtartam korlátozása: Az adott ország szabályozásának és a gyártó által az 
orvostechnikai eszközre vonatkozóan adott ajánlásoknak megfelelően történik.

Ellenőrzési területek:

Biztonsági okokból kerülje folyékony anyagok használatát a rendszer közelében.

2.11 A gyártó felelőssége

A gyártó, összeszerelő, importáló vagy üzembe helyező felelősséget vállal a készülék 
biztonságosságáért, megbízhatóságáért és teljesítményéért az alábbi feltételekkel:

• ha a rendszer összeszerelése, kiegészítők hozzáadása, új beállítások vagy 
változtatások az általa feljogosított személyzet által történtek,

• és a helyi elektromos üzembe helyezés a szabványoknak megfelel, és a készüléket a 
Használati útmutatóban leírtaknak megfelelően működtetik.

2.12 Karbantartási dokumentáció

A karbantartási és javítási kézikönyv tartalmazza a blokkdiagramokat, a tartalék 
alkatrészek listáját, a leírásokat, a beállítási utasításokat és azokat az egyéb 
információkat, amelyek a megfelelően képzett műszaki személyzet segítségére lehet a 
gyártó által javíthatónak minősített készülékalkatrészek javításában.

2.12.1 Karbantartó szoftver táveléréssel

A távelérési funkció használatával a GE szervizmérnöke az ultrahangkészüléket képes 
elérni modemen keresztül. A gyár mérnökeinek értesíteni kell ez érintett készülék 
üzemeltetőjét minden távkapcsolat létesítése előtt.

Megszakító üzemmód:

Ha a gyártó szervizmérnökének korlátozás nélküli hozzáférés szükséges az 
ultrahangkészülékhez, megszakító üzemmódot hív elő a rendszerben. A képernyőn egy a 
megszakító üzemmódra kapcsolást kérvényező üzenet jelenik meg:

A GE szerviz engedélyt kér a rendszer távoli diagnosztikájára. A rendszer normál 
működésében ez idő alatt zavar keletkezhet. Kattintson a YES [IGEN] gombra, hogy a GE 
szerviz folytathassa a rendszer diagnosztizálását.

Ha a megszakító üzemmódot elfogadta, a rendszer működésében súlyos zavarok 
keletkezhetnek. Ezért megszakító üzemmódban nem végezhet vizsgálatot és nem 
diagnosztizálhat az ultrahang készülékkel.

NOTE: A távkapcsolat befolyásolhatja a rendszer teljesítményét (pl. 3D/4D vagy Doppler 
üzemmódban). Ezért ajánlott a rendszeren végzett munka szüneteltetése, amint a 
szervizmérnök bejelenti a távkapcsolat létrehozását.

a) Szemrevételezés: Burkolat, csatlakozás, működési egységek, képernyők, 
címkék, tartozékok, használati útmutató.

b) Funkciók 
ellenőrzése:

A funkciók ellenőrzése (a használati útmutatóban leírtak 
szerint), beleértve a moduláris kombinációk és a rendszer, 
valamint a tartozékok együttes működőképességének az 
ellenőrzését.

c) Elektromossági 
ellenőrzés:

A rendszerkombinációk elektromos biztonságának 
ellenőrzése a VDE 0751 vagy a vonatkozó nemzeti 
szabályozás szerint.
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Hálózati biztonság:

A távelérési funkció lehetővé teszi, hogy a kijelentkezést követően egyes hálózati 
szolgáltatások, mint ftp vagy telnet az ultrahangkészülékről elérhetők legyenek. Ezért 
ajánlott a nem jogosult személyzet hálózati elérését kizárni. Erősen ajánlott tűzfalat 
használni az ultrahang készülékhez vagy onnan történő hálózati hozzáférés korlátozására, 
ha a távoli hozzáférés funkció üzemel. Más óvintézkedések, pl. biztonságos hálózati 
szegmens szintén javasoltak.

2.13 Az ultrahang és az anyag közötti alapvető kölcsönhatás

2.13.1 Biológiai hatások

Ultrahangot az 1950-es évek végétől használnak diagnosztikai célokra. Az orvosi 
diagnózisalkotásban ismert előnyei és elismert hatékonysága alapján, beleértve a 
terhesség alatti alkalmazást, az American Institute of Ultrasound in Medicine (az ultrahang 
gyógyászati felhasználásával foglalkozó amerikai intézet) ezúton nyilatkozik annak 
klinikailag biztonságos használatáról: a jelen ultrahangkészülékre jellemző kibocsátási 
intenzitásnak kitett pácienseken vagy vizsgálókon semmilyen bizonyított biológiai hatásról 
nem történt feljegyzés. Ugyanakkor jelzik, hogy az ultrahang körültekintő diagnosztikai 
használatából eredő haszon ellensúlyozza a kockázatot, ha létezik ilyen egyáltalán.

Hivatkozás: Bioeffects considerations for the safety of Diagnostic Ultrasound - Journal of 
Ultrasound in Medicine, 7. kötet, 9. szám (kiegészítés) - American Institute of Ultrasound in 
Medicine, Bioeffects Committee.

Megjegyzés: a körültekintő használat azt jelenti, hogy az ultrahangkészüléket a vizsgáló az 
OAAL elvnek megfelelően használja, azaz a teljesítményszintet és az expozíciós időt OLYAN 
ALACSONYAN TARTJA, AMENNYIRE LEHET .

Ultrahang okozta biológiai hatás bármely ultrahang expozíciókor létrejövő, azáltal kiváltott 
vagy katalizált biológiai mechanizmus vagy folyamat.

Emberek ultrahang-expozíciójakor két ismert módon jöhet létre biológiai hatás: az 
ultrahang okozta hőhatás és az üregképződés útján. Embereknél semmilyen, a 
diagnosztikai ultrahang-expozícióból eredő káros biológiai hatást nem észleltek.

Az ultrahang energia által okozott szöveti hőmérséklet-emelkedést hőhatásnak nevezzük. 
A hőmérséklet-emelkedés mértéke főként az alábbi tényezőktől függ: a besugárzott 
energia mennyisége, az expozíciós felület és a szövet hőtani jellemzői. A termodinamikára 
vonatkozólag az AIUM-jelentés az alábbi következtetésekre jutott:

• Ha csak a hőmérsékleti feltételeket vesszük figyelembe, mely szerint az ultrahang-
expozíció a normál testhőmérséklet 1 °C-kal történő emelkedéséig engedélyezett, 
nincs szükség a vizsgálatok korlátozására.

• Magzati ultrahang esetén a 41 °C fölötti helyi hőmérsékletet károsnak tartják; a 
magzatkárosodás kockázata ezen hőmérséklet-emelkedés időtartamával együtt nő.

• Magzati alkalmazásra az alábbi intenzitásokat tartják biztonságosnak:
• SATA-intenzitás (helyileg) 200 mW/cm2 alatt, sugárszélesség kevesebb, mint 11 

hullámhossz.
• SATA-intenzitás (helyileg) 300 mW/cm2 alatt, sugárszélesség kevesebb, mint 8 

hullámhossz.

Megjegyezzük, hogy az AIUM modell nem veszi figyelembe a szöveti vérkeringés hatását.

Az üregképződés a szövetben vagy folyadékokban lévő gáz- és gőzbuborékok vagy gáz- és 
gőzgyülemek reakciójára vonatkozik. Kétfajta üregképződés - átmeneti és tartós - került 
leírásra és tanulmányozásra in-vitro és állatkísérletekben (Flynn HG, Physics of Acoustic 
Cavitation in Liquids, in Physical Acoustics: Principals and Methods, edited by Mason, WP, 
Academic Press, New York, 1964, Vol. I/B, Chap. 9, pp. 57-172).
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Az átmeneti üregképződés a buborék kitágulását és gyors összeesését jelenti, egy vagy 
több ultrahang pulzus nyaláb hatására. Ez a gyors összeesés helyileg, kiterjedésében 
limitált (mikro nagyságrendű) magas hőmérséklethez és nyomáshoz vezethet.

A tartós üregképződés a buborék ismételt oszcillációjára vonatkozik. Ez a buborék 
oszcilláció hatással lehet a szomszédos sejtekre, különösen a sejthártyán létrejövő 
oldalirányú hatás és az azon belüli citoplazma-rázkódás miatt. A buborék oszcilláció 
amplitúdója és frekvenciája a kiindulási buboréknagyságtól és a rezonancia 
frekvenciajellemzőitől, valamint az alkalmazott ultrahang frekvenciájától és nyomásától 
függ. Emlős szövetek esetén a tudósok ellentmondásos eredményekre jutottak az 
üregképződést okozó hatás tekintetében. Ez az üregképződési mag (buborék) 
előfordulásának különbözőségeiből adódhat. A mikrobuborékok jelenlétéről vagy 
hiányáról, azok kémiai konzisztenciájáról és viszkoelasztikus jellemzőiről igen keveset 
tudunk. Az üregképződési tesztek eredményei a környezeti nyomástól, az akusztikus 
energiától és nyomásszinttől is függenek. A diagnosztikai ultrahang esetén alkalmazott 
teljesítménynél üregképződés nem volt megfigyelhető in vivo.

Az AIUM-jelentés az alábbi következtetésre jut az üregképződés tekintetében:

• Üregképződés keletkezhet rövid pulzusoknál, aminek lehetnek káros biológiai hatásai.
• 10 MPa (3300 W/cm2) csúcsnyomás emlősökben üregképződéshez vezethet.

A rendelkezésre álló korlátozott adatok miatt nem határozható meg a nyomási amplitúdó 
olyanküszöbértéke, amelynél a diagnosztikában releváns pulzushossz és ismétlődési 
frekvencia alkalmazásakor emlősökben üregképződés keletkezne.

Egyes tudósok megfigyelései szerint az okozott zavar ritkulási csúcsnyomása (pr) közelebbi 
összefüggésben áll az üregképződés előfordulásával, mint a teljes mért csúcsnyomás 
(összenyomás és ritkulás együtt). Más vizsgálatok szerint a zavar alaposzcillációjának 
ritkulási csúcsnyomása azon három paraméter között van, amelyek legközelebbi 
összefüggésben állnak az üregképződéssel.

Az AIUM-jelentés tartalmazza az alábbi eredményeket is:

• Másképpen ható mechanizmusok- a biológiai hatásokat létrehozó más 
mechanizmusai a diagnosztikai ultrahangexpozíciónak nem ismertek.

• Epidemiológia- az elmúlt több mint 25 év széleskörű klinikai ultrahang használata 
során diagnosztikai ultrahang expozícióval kapcsolatos káros hatásokat nem írtak le.

• In vivo biológiai hatások emlősökben- egymástól függetlenül megerősítve semmilyen 
jelentős biológiai hatást nem lehetett meghatározni az alábbi feltételekkel:

• 100 mW/cm2-nél kisebb SPTA intenzitás nem fókuszált expozíció, 500 másodpercnél 
kisebb expozíciós idő esetén (vízben mérve).

• 1 mW/cm2-nél kisebb SPTA intenzitás nem fókuszált expozíció, 50 másodpercnél 
kisebb expozíciós idő esetén (vízben mérve).

• Az intenzitás (vízben mérve) és az expozíciós idő szorzata 50 joule/cm2-nél kisebb.
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2.13.2 Vízben mért és in situ átszámolt intenzitások

Minden intenzitási paramétert vízben történő méréssel határoztak meg. Mivel a víz nem 
nyeli el az akusztikus energiát, ezek a mérések a legkedvezőtlenebb értékeket képviselik. A 
biológiai szövetek azonban az akusztikus intenzitást elnyelik. Az egy adott helyen mért 
„valós" érték függ annak a szövetnek a mennyiségétől és fajtájától, amin az ultrahang 
áthalad, valamint az ultrahang frekvenciájától. A szöveti in situ érték megközelítőleg 
meghatározható az alábbi képlettel:

Mivel az ultrahang vizsgálat közben általában a test számos különböző vastagságú és 
fajtájú rétegén halad át, nagyon nehéz megbecsülni a valós intenzitást in situ. A 
jelentésekben általában 0,3 dB/cm/MHz impedancia-együtthatóval számolunk. A 
jelentésekben általában feltüntetett in situ értéket az alábbi képlettel számoljuk ki:

in situ (számított ) = víz [e -(0,69 lf) ]

Mivel ez az érték nem a valós in situ intenzitásnak felel meg, a továbbiakban a „számított" 
fogalmat használjuk.

Egyes esetekben a maximális számított érték és a maximális vízben mért érték nem fordul 
elő azonos működési feltételek esetén. Ezért a jelentésben szereplő maximális vízben mért 
értékek és a maximális számított értékek nincsenek a fenti képlet szerint egymással 
kapcsolatban. Például: egy sorozatszonda több fókuszálással, amelynek vízben mért 
maximális. intenzitásértékei a legmélyebb fókuszzónában vannak; erre a zónára azonban 
a legkisebb átszámítási faktor érvényes. Ugyanezen vizsgálófej esetén a legmagasabb 
számított intenzitás a felszínhez legközelebb eső fókuszzónák egyikében helyezkedhet el.

Az FDA határértékeket szabott a maximális számított intenzitásértékekre (lásd következő 
alfejezet). Ezért a leadott teljesítmény tesztelésekor a számított intenzitást a lehető 
legmagasabb értékre emelik a rendszervezérlés segítségével. Bármely működési feltétel 
esetén a max. számított intenzitás pontja közelebb lehet a vizsgálófejhez, mint a vízben 
mért max. intenzitás pontja; ennél a pontnál azonban soha nem lesz messzebb a 
vizsgálófejtől.

2.13.3 A hő- és mechanikai indexek levezetése és jelentése

A diagnosztikai ultrahangkészülékek hő és mechanikai akusztikus teljesítmény indexeinek 
valós idejű kijelzésének standardja, melyet az American Institute of Ultrasound in Medicine 
(AIUM) és a National Electrical Manufacturers Association (NEMA) ©1992 készített, a 
következőképpen határozza meg a hő- és mechanikai indexeket. Kérjük további 
információért tekintse meg ezt a szabványt.

A Hőindex (TI) bizonyos meghatározott feltételek esetén számolt vagy becsült 
hőmérséklet-emelkedésre utaló szám. A hőindex a teljes akusztikus teljesítmény és a 

in situ = víz [ e -(0,23 dlf) ]

Ahol:

in situ
víz
e
d
l
f

=
=
=
=
=
=

in situ érték
vízben mért érték
2.7183
gyengülési együttható
bőrfelszín távolsága a mérési mélységtől (cm)
vizsgálófej/rendszer/üzemmód kombinált átlagos 
frekvenciája (MHz)

szövet
agy
szív
vese
máj
izom

d (dB/cm/MHz)
0.53
0.66
0.79
0.43
0.55
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szöveti hőmérséklet meghatározott feltételek esetén történő 1 °C-kal való emeléséhez 
szükséges teljesítmény hányadosa. Az AIUM és NEMA diagnosztikai ultrahangkészülékek 
hő és mechanikai akusztikus teljesítményindexeinek valós idejű kijelzési szabványában 
szereplő hőindexek számításakor az ultrahang átlagos gyengülését 0,1 dB/cm-MHz-nek 
tekintjük a testben a sugár tengelyének megfelelően.

A Lágyszöveti hőindex (TIS) a lágyszövetekre vonatkozó hőindex.

A Csont hőindexe (TIB) a hőindex olyan alkalmazásokban, mint magzati (második és 
harmadik trimeszter) vagy újszülött koponya (kutacson keresztül), amelyekben az 
ultrahang sugár lágy szöveten halad át és a fókuszrégió csont közvetlen közelében van.

Koponyacsont hőindexe (TIC) a hőindex olyan alkalmazásokban, mint gyerekgyógyászati 
és felnőtt koponya alkalmazások, amelyekben az ultrahang sugár csonton halad át a 
testbe jutás közelében.

Mechanikai index (MI) a ritkulási csúcsnyomás helyi csúcsértéke, mely a sugár tengelyén 
haladva minden ponton 0,1 dB/cm-MHz-cel csökken, osztva a közepes frekvencia 
négyzetgyökével. Az MI mértékegység nélkülivé tételéhez az egyenlet jobb oldalát 
megszorozzuk [(1 MHz) 0,5/(1 MPa)]-lal.

Pásztázó mód (auto-scanning) egymást követő ultrahang pulzusok vagy pulzussorozatok 
elektronikus vagy mechanikus irányítása, legalább két dimenzióban.

Nem pásztázó módban (nonautoscanning) az ultrahang pulzusokat egy irányban 
bocsátják ki, ahol a több irányú pásztázás megköveteli a vizsgálófej kézi mozgatását.
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Hivatkozás: Standard for Real Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output 
Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment - ©1992, American Institute of Ultrasound in 
Medicine (AIUM) and National Electrical Manufacturers Association (NEMA).

2.13.4 FDA-határértékek az akusztikus teljesítményre és biológiai hatásokra

Az American Food and Drug Administration (az amerikai étel- és gyógyszerfelügyeleti 
hatóság, FDA) megállapított maximális in situ értékeket (számított) különböző klinikai 
alkalmazásokban, függetlenül az üzemmódtól (2D, M Mód, Doppler). Ezen értékeket nem az 
ultrahang biológiai hatásai alapján határozták meg, hanem olyan eszközök leadott 
teljesítménye alapján, amelyeket az FDA-szabályok 1976-os módosítása előtt gyártottak. A 
csatolt akusztikai teljesítmény táblázatok az FDA által leírtak szerint és az AIUM-
jelentésben szereplő értékeknek megfelelően tartalmazzák a számított határértékeket.

• Az FDA által leírtak szerint és az AIUM-jelentésben szereplő értékeknek megfelelően 
tartalmazza a számított határértékeket.

• Az FDA nem állapított meg határértékeket a vízben mért adatokra.

2.13.5 Összefoglalás

1. Jelenleg sem az FDA, sem a Bioeffects Committee (a biológiai hatásokkal foglalkozó 
amerikai bizottság) AIUM-jelentése nem állapított meg határértéket a leadott 
teljesítményre. Az 1991-ben fejlesztett hőmodellekbe belefoglalták a leadott 
teljesítményt.

2. Az AIUM-jelentés nem von le konkrét következtetést az ISPPA-ra az FDA határértékeken 
belül.

3. Az ISPTA fontos paraméter a biológiai hatások tekintetében. Az FDA határértékek és az 
AIUM által a biológiai hatásokra vonatkozó értékajánlások kompatibilisek. Bizonyos, 
1991-ben fejlesztett hőmodellekben szerepel egy SPTA faktor.
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4. Az AIUM-jelentés nem von le konkrét következtetést az IMAX-ra az FDA határértékeken 
belül. Jelenleg (1991) az FDA az IMAX, mint leadott teljesítményt jellemző paraméter 
feltüntetésének visszavonását fontolgatja.

5. Jelenleg az FDA egy üregképződési paraméter, a Pr-en alapuló mechanikus index MI 
feltüntetéséről gondolkozik. Az MI határértéke 1,9.

6. Az FDA az ISATA-t a biológiai hatásokra nézve releváns paraméternek tekinti. Az ISATA 
FDA általi határértékeit nem biológiai hatások alapján határozták meg, hanem az 
1976-os szabálymódosítás előtti leadott teljesítmény alapján.

7. A vízben mért adatokra nem állapítottak meg határértékeket.
8. Egyes esetekben a szövet olyan hang és intenzitás értékeknek lehet kitéve, amelyek 

magasabbak, mint az in situ-ra megadott (számított) értékek. Ezekben az esetekben a 
jelentett értékek in situ nem képviselik az expozíció legrosszabb esetét. Ez az eset 
azonban csak akkor fordul elő, ha a szövet gyengítési együtthatója 0,3 dB/cm/MHz 
alatt van, pl. folyadékon hosszú szakaszon és szöveten rövid szakaszon történő 
áthaladáskor. Ezekben az esetekben 100%-nál kisebb leadott teljesítmény ajánlott; 
ezért a vizsgáló csökkentse a teljesítményt a szövetre kifejtett hangintenzitás 
csökkentése érdekében.

2.13.6 Az indexek megjelenítési pontossága

A képernyő jobb felén a hő és mechanikai indexek jelennek meg. Pásztázás során 
azonosítsa a használt indexszámokat és a leolvasást befolyásoló kezelőgombokat. 
Próbálja meg az indexek számát a lehető legalacsonyabban tartani, miközben fenntartja a 
diagnosztikai információkat a képen belül. Ez különösen fontos magzat letapogatásakor. A 
mechanikai és minden hőindex megjelenítési pontossága 0,1. A 0,4 alatti értékek nem 
kerülnek megjelenítésre.

Hivatkozás: „Standard for real-time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output 
Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment", AIUM/NEMA, Washington, DC, 1992.

2.13.7 Ajánlások az alkalmazásra és az OAAL elv követésének szükségességére

Az AIUM által 1994-ben közzétett „Az ultrahang gyógyászati használatának 
biztonságossága" a következőket állapítja meg az OAAL-elvről:

Az OAAL-elv az „Olyan Alacsony, Amennyire Lehetséges" kifejezés rövidítése. Az OAAL-elv 
követése a teljes ultrahangnak való kitettség lehető legalacsonyabb szinten tartását jelenti 
a diagnosztikai információk optimizációja mellett .

Az új ultrahangkészülékkel a teljesítmény kijelzése lehetővé teszi az expozíciós szint 
lehetséges biológiai hatásokban történő meghatározását...", és „Mivel a diagnosztikai 
ultrahang biológiai hatásainak küszöbértéke nem meghatározott, a mi felelősségünkké 
válik a páciens teljes expozíciójának kontrollja. A teljes expozíció kontrollja a teljesítmény 
szint és az expozíciós idő függvénye. Egy adott vizsgálathoz szükséges teljesítményszint a 
pácienstől és a klinikai igényektől függ. Nem minden diagnosztikai vizsgálat végezhető el 
nagyon alacsony szinteken. Valójában a túl alacsony szintek alkalmazása gyenge 
adatokat eredményezhet, és a vizsgálat megismétlését teheti szükségessé. Túl magas 
szint alkalmazása nem javítja az információ minőségét, de szükségtelenül nagy ultrahang-
energiának teszi ki a pácienst."

„Végül, az expozíciós idő a vizsgálatot végző személytől is függ. Elsősorban a képzés, tudás 
és tapasztalat határozza meg, milyen gyorsan vagyunk képesek használható képet nyerni, 
és így a vizsgálat hosszát valamint az expozíció mennyiségét. Így a kérdés az: ,ennyi idő 
szükséges a kívánt diagnosztikai információ eléréséhez?" Az AIUM felsorol egyéb 
tényezőket is, amelyek befolyásolhatják az expozíciós idő hosszát, például mozgó vagy álló 
sugarat használnak-e, milyen vizsgálófejet választanak, milyen a páciens testi adottsága, 
a vizsgáló tisztában van-e a kezelőgombokkal és azok teljesítményszintre való hatásával, 
folyamatos vagy pulzushullám illetve színkódolt áramlási Doppler esetén.
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„Az OAAL eléréséhez alaposan ismerni kell a leképezési módot, a vizsgálófej adottságait, a 
rendszerbeállításokat, és a vizsgálati módszereket."

A GE Medical Systems-Kretztechnik ezért javasolja a rendszer útmutatójának alapos 
tanulmányozását, hogy a kezelőgombokkal és a teljesítménykijelzéssel valamint az 
OAAL elvvel megismerkedjünk. Ez csökkentheti a vizsgálat során az ultrahang 
expozíció által okozott esetleges biológiai veszély kockázatát.

Hivatkozás: Medical Ultrasound Safety, AIUM 1994 AIUM Executive Office 14750 Sweitzer 
Lane Suite 100, Laurel MD 20707-5906 USA

A fenti hivatkozásban szereplő AUIM közleményt csatoltuk ezen útmutatóhoz.

2.13.8 Jegyzetek az akusztikus teljesítménytáblázatokhoz

Működési 
feltételek:

a pásztázási paraméterek beállítását jelenti az ultrahangkészülék 
konzolján.

MI: a Mechanikai index pásztázó üzemmódban.

TISscan: a Lágyszöveti hőindex pásztázó üzemmódban.

TISnon-scan: a Lágyszöveti hőindex nem pásztázó üzemmódban.

TIB: a Csont hőindexe.

TIC: a Koponyacsont hőindexe.

Aaprt: az aktív nyílás területe (négyzetcentiméterben).

pr.3: a csökkentett ritkulási csúcsnyomás (megapascal).

W0: az ultrahang-teljesítmény, kivéve a TISscan-t, ahol az az 1 cm-es 
ablakon áthaladó ultrahang-teljesítményt jelöli (milliwatt).

W.3(z1): a csökkentett ultrahang-teljesítmény z1 tengelytávolságban.

ISPTA.3(z1): a csökkentett helyi csúcs, időátlagolt intenzitás z1 
tengelytávolságban (milliwatt négyzetcentiméterenként).

z1:
az a tengelytávolság, ami megfelel az alábbi helyzetnek: 
max[min(W.3(z).ITA.3(z)*1 cm2)], ahol z3zbp(milliméter).

zbp: 1,69(Aaprt)
1/2.

MI esetén, zsp:
az a tengelytávolság, ahol a pr.3-t mérik; a TIB-re, zsp az a 
tengelytávolság, ahol TIB maximális (pl. zsp = zb.3) (milliméter).

deq(z):
az ekvivalens sugárátmérő a z tengelytávolság függvényében, 
ami egyenlő [(4/p)(W0/ITA(z))]1/2-vel, ahol az ITA(z) az időátlagolt 
intenzitás a z függvényében (milliméter).

fc: a közepes frekvencia (megahertz).

EBD: 1 - 12 a sugár bemeneti dimenziók az azimutális és emelkedő síkokra 
(milliméter).

PD: a pulzus időtartama (mikroszekundum).

PRF: a pulzus ismétlődési frekvencia (kilohertz).
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Hivatkozás: Revised 510(k) Diagnostic Ultrasound Guidance for 1993; CDRH, FDA; Feb. 17, 
1993.

2.13.9 Akusztikai mérési pontatlanságok

2.13.10 Akusztikai teljesítménytáblázatok

Akusztikai teljesítménytáblázatok (az Útmutató az ultrahang diagnosztikai használatához 
Diagnostic Ultrasound Guidance for 1993; CDRH, FDA; 1993. február 17-ére datált kiadvány 
3. fejezete valamint az 1997. szeptember 30-án kiadott Information for Manufacturers 
Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and Transducers című 
kiadvány alapján:

Vegye figyelembe a Vizsgálófejek és biopszia (*** 'Szondák és biopszia' on page 2 ***. 
fejezet) , illetve a Voluson® 730Expert készülékhez mellékelt szervizkönyvben leírtakat az 
alkalmazott vizsgálófejek akusztikus teljesítményének teljes magyarázatához.

Az akusztikai teljesítménytáblázatok (IEC 61157 szerint) rendelkezésre állnak. Vegye fel a 
kapcsolatot helyi kereskedőjével.

pr Pllmax-nál:

a ritkulási csúcsnyomás azon a ponton, ahol a szabad-mező, helyi 
csúcs pulzus intenzitás integrálja maximumon van (megapascal). 
(Lásd a Standard for Real-Time Display of Thermal and 
Mechanical Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment kiadvány 
„Measurement Methodology for Mechanical and Thermal Indices" 
című 6.2.6.1. 6. fejezetét)

FL: a fokális hossz, vagy azimutális és emelkedési hossz, ha különböző 
(milliméter).

ROC: a görbületi sugár (milliméter).

deq at Pllmax:

az ekvivalens sugárátmérő azon a ponton, ahol a szabad-mező, 
helyi csúcs pulzus intenzitás integrálja maximumon van 
(megapascal). (Lásd a Standard for Real-Time Display of Thermal 
and Mechanical Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment 
kiadvány „Measurement Methodology for Mechanical and 
Thermal Indices" című, 6.2.6.1. 6. szakaszát)

Ispta ± 30.0 % Isppa ± 30.0 %

p+ ± 15.0 % TIB ± 30.0 %

p- ± 15.0 % TIC ± 30.0 %

MI ± 15.0 % TIS ± 30.0 %

Ki-/bekapcsoló gomb ± 30.0 %

fc ± 1.0 %
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2.14 3D felbontás és érzékenység

• Minden felbontási és érzékenységi adat kizárólag fantom teszten alapul. Ezek az 
adatok közvetlenül nem egyeznek meg a klinikai teljesítménnyel.

NOTE: Minden rendszeradat a Dr. Madsen modelljén végzett teszteken alapul.

Dr. MADSEN FANTOMJÁNAK LEÍRÁSA

A fantomot tervezte és szerkesztette Dr. Ernest L.Madsen, a University of Wisconsin 
Medical School (Wisconsin Egyetem Orvosi Kar) Orvosi Fizikai Intézetében.

Ez a 3D ultrahang fantom két gömb alakú célpontkészletet tartalmaz. Az azonos 
készletben lévő összes gömb alakú célpontnak közös síkban van a középpontja és 
megegyezik az a kontrasztja a 15 cm-es teljes mélységig. Az egymás melletti gömbök 
középpont-középpont távolsága a függőleges síkban 0,5 cm, a vízszintes síkban 1,5 cm.

Csak olyan célpontokra tudtunk magas kontrasztú 3-5 mm átmérőjű gömb alakú képeket 
rekonstruálni a 3 ortogonális síkban, amelyeknek legalább -17dB (3 és 4 mm-es), illetve -
14dB (5 mm-es) visszaverődési kontrasztja van a háttérhez képest (Dr. Madsen modellje 
alapján). Ez azért van, mert a csak a -17 dB / -14 dB kontrasztszinteket tesztelték a magas 
kontrasztszintek közül.

• Nagy célpontokat tudunk detektálni, pl. 3, 4, 5 mm átmérőjűeket. Ez csak a magas 
kontrasztú célpontokra vonatkozik (pl. -17dB / -14dB kontrasztú, vagy ennél 
magasabb).

• Nagy célpontokat tudunk detektálni, pl. 5 mm vagy annál nagyobb átmérőjű gömb. Ez 
csak az alacsony kontrasztú célpontokra vonatkozik (pl. legalább +3dB).

NOTE: A merőleges, rekonstruált síkban a felbontás lényegesen alacsonyabb, mint az elsődleges 
pásztázó síké. A rendszer felbontása különösen az alacsony kontrasztú célpontoknál 
alacsonyabb a rekonstruált ortogonális síkban.

Jelentős mennyiségű műtermék jöhet létre a vizsgálófejjel párhuzamos, derékszögű 
síkban.
a. A megtörést okozó anyag visszaverődési együtthatóját Bl -nek és a háttéranyagét Bbg-
nek nevezve, a kontraszt (dB-ben) így számítható ki: 10 log10 (Bl / Bbg).

Részletes 
adatok:

Méret (ma x szé x mé)
A burkolat anyaga:
Falvastagság:
Pásztázási felszínek:
Pásztázási felszín anyaga/mérete:
Pásztázási felszín mérete:

20 cm x 18 cm x 8 cm
Akril
1 cm
1
Folpack 2,5 mm
15 cm x 5 cm
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2.15 Hulladék

Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket tilos 
osztályozatlan kommunális hulladék formájában eldobni, ehelyett elkülönítve kell azokat 
összegyűjteni. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy más illetékes ártalmatlanító 
vállalattal, hogy üzemen kívül helyezzék a készüléket.
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3. A rendszer leírása

3.1 Termékleírás

A Voluson® 730Expert egy professzionális, innovatív, igen sokoldalú, valós idejű 
ultrahangvizsgáló rendszer. A 3D/4D VOLUME pásztázási technikával az ultrahang 
alkalmazásának új lehetőségeit nyitja meg. A vizsgálófejek nagy választéka alkalmassá 
teszi sokféle alkalmazásra.

A rendszer az alábbi diagnosztikai lehetőségeket kínálja:

• 2D mód
• További működési módok (B-áramlás, XTD-nézet)
• M mód, MCFM (M+ színkódolt áramlási mód)
• Színkép-Doppler (pulzus és folyamatos hullámú)
• Színes Doppler (sebesség, teljesítmény, szöveti képalkotás és HD-áramlás)
• Térfogat mód (3D keresztmetszeti képelemzés, interaktív 3D bemutatás és valós idejű 

4D)

Használati javallat:

• Szülészeti
• Nőgyógyászat és termékenységvizsgálat
• Radiológia
• Belgyógyászat
• Neurológia
• Kardiológia
• Urológia
• Onkológia
• Ortopédia
• Gyermekgyógyászat

NOTE: Az alkalmazási terület a választott szondától függ.

A rendszert utánkövetéses vizsgálatokkal való bővítésre tervezték.

Használható vizsgálófejek:

• Többelemű vizsgálófejek (lineáris, konvex, fázisvezérelt és ceruza-vizsgálófejek)
• Valós idejű 4D térfogati vizsgálófejek

A működés megfelel a specifikus klinikai követelményeknek, és biztosítja az egyszerű és 
hatékony kezelhetőséget. A mérő- és értékelőprogramok széles skálája, valamint a sok 
speciális funkció kényelmes munkafeltételeket tesz lehetővé. A perifériák csatlakoztatási 
felületei és illesztőprogramjai lehetővé teszik a gyors digitális képarchiválást, illetve nagy 
mennyiségű adatok tárolását külső adathordozókon. A hálózati csatlakozás (Ethernet) 
lehetővé teszi a DICOM szabvány szerinti dokumentálást is.

A jogosult szervizszemélyzet által végzett rendszeres karbantartás esetén az élettartam a 
gyártási időtől számított 7 év.
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3.1.1 Biológiai biztonság

A diagnosztikai ultrahang emberi testre kifejtett biológiai hatásai még nem teljesen 
feltérképezettek. Bár eddig semmilyen, a diagnosztikai ultrahang által okozott károsodás 
nem ismert, ennek ellenére a készülék csak orvosi felügyelet mellett használható. Az 
ultrahangvizsgálatot a lehető legrövidebb ideig, a diagnosztikai eredményeket lehetővé 
tevő legalacsonyabb teljesítménnyel kell alkalmazni (OAAL-elv: OLYAN ALACSONY, 
AMENNYIRE LEHET) A Voluson® 730Expert folyamatosan ellenőrzi, és a gyártó által előírt 
maximális értékre korlátozza a leadott teljesítményt (hangmezőt korlátozó vektor). A 
létrejövő hangintenzitás az alkalmazott vizsgálófejektől függ. A hangmező IEC 1157 szerint 
deklarált paraméterei beszerezhetőek a gyártótól.

3.1.2 Limitáló vektorok

A táblázat az alábbi FDA- és IEC-paraméterek határértékeit mutatja.

Az FDA- és IEC-értékek gyárilag, egyedi módon kerülnek beállításra és azokat csak a 
gyártó változtathatja meg. Lásd még : Jegyzetek az akusztikus teljesítménytáblázatokhoz 
(*** 'Jegyzetek az akusztikus teljesítménytáblázatokhoz' on page 17 ***)

3.1.3 Biológiai hatások

Az emberi test ultrahang hullámnak való kitettsége során kétfajta mechanizmussal 
keletkezhet biológiai hatás: hőfejlődés és üregképződés. Hőképzés: az ultrahang energiáját 
a szövet elnyeli és ennek hatására felmelegedik; a keletkező hő az elnyelt teljesítménytől 
és az expozíció idejétől függ. A hő egy része eloszlik a véráramban. Üregképződés: az erős 
negatív nyomás hatására gázbuborékok jelennek meg. A gáz- és folyadékfázis közötti 
állandó átmenet erős helyi mechanikai stresszt okoz a szövetben. Az üregképződés 
mértékét befolyásolja a szövet vagy testfolyadék gáztartalma és a szövetközti folyadék 
felületi feszültsége.

elnevezés mértékegysé
g

FDA-
határérték

IEC-
határérték

Ispta.3 mW/cm2 720 720

pr MPa - 4.0

MI - 1.9 -

TIB - 4.0 -

TIS - 4.0 -

TIC - 4.0 -

DT °C 5.0 5.0

W mW - 333
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3.2 Mechanikai kialakítás

3.2.1 Rendszer-konfiguráció

3.2.2 Mechanikai beállítás

A vezérlőkonzol 30 fokkal jobbra forgatható.

ZÁR SZÁLLÍTÁSHOZ

A vezérlőkonzol lezárásához és nyitásához egy kar áll rendelkezésre, amely a berendezés 
elején, a vezérlőkonzol alá került felszerelésre. A rendszer szállításra való előkészítésekor a 
zárat működésbe kell hozni a konzol önkényes elfordulása elleni védelem biztosítására. A 
tolózár zárt helyzetében a zár akkor záródik be, amikor a konzol a központi 0° helyzetbe 
fordul.

A VEZÉRLŐKONZOL FORGATÁSA

A vezérlőkonzol forgatásához csak az első fogantyúnál fogja meg a készüléket .

1. Húzza előre a vezérlőkonzol alatti kart.
2. Mozgassa a konzolt a kívánt helyzetbe.

MONITOR forgatható – és dönthető

VEZÉRLŐKONZOL forgatható

Érintőképernyő

Szondatartó
Hangszóró

Különböző lemezmeghajtók helye

A nyomtató és a videomagnó helye
Készenléti kapcsoló

Szondacsatlakozó modul
Lábtámasz
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A BERENDEZÉS MOZGATÁSA VAGY FELEMELÉSE

FIGYEL-
MEZTETÉS

Ne tegye a kezét a vezérlőkonzol és a készülék közé, amikor a konzolt 0 állásba forgatja: 
sérülésveszélyes!

Ne húzza, vagy emelje fel a rendszert a készülék első fogantyújánál fogva.

FIGYELEM A berendezés húzása, mozgatása vagy emelése közben csak a kocsi hátsó fogantyúját, 
továbbá a lábtartó alatti fogantyút fogja meg.

Két emberre van szükség, ha legalább 16 kg-os alkatrészt kell felemelni.
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3.3 Rendszer összeszerelése

3.3.1 Alaprendszer

Az alábbi modulokból épül fel:

1. vizsgálófej-csatlakozó modul:

Ez a modul ad helyet a teljes elektronikának 4 csatlakozóval, legfeljebb 3 
szondacsatlakozónak és a sugárformáló modulnak (kibocsátó és fogadó elektronika).

2. Vezérlőkonzol:

a vezérlőkonzol az érintőfelületből, a funkciógombokból, digipotokból és hanyattegérből, a 
hangszórókból és a vizsgálófejtartókból áll.

3. Színes képernyő

4. Kocsi:

A fent említett összes modul a kocsin belül van elhelyezve. A kocsinak 4 kereke van. Az első 
fékek rögzítőfékkel felszereltek. A vezérlőkonzol alatt van hely a kiegészítő berendezés 
számára.

5. Doppler modul:

A színkép-Doppler modul lehetővé teszi a véráramlási viszonyok pulzáló vagy folyamatos 
hullámmal történő értékelését, ami a fő elektronikus modulba van beépítve.

A színes Doppler modul lehetővé teszi a véráramlási viszonyok színkódolt megítélését, ami 
a fő elektronikus modulba van beépítve.

3.3.2 Kiegészítő modulok

kiegészítő modulok (CW Doppler, valós idejű 4D stb.) a Voluson® 730Expert árlistája szerint.

3.3.3 Kiegészítő perifériás eszközök

Képnyomtató (fekete-fehér), Digitális színes nyomtató (USB), Sornyomtató / Bluetooth 
nyomtató, Videomagnó (S-VHS), Magneto-optikai meghajtó (MOD), általános modem 
lábkapcsoló EKG előerősítőhöz (MAN)

Aktuális típus: lásd a Voluson® 730Expert termékkatalógust.

Megjegyzés: a Voluson® 730Expert árlistájában szereplő kiegészítő eszközök (nyomtató, 
VTR stb.) megfelelnek az elektromos biztonsági követelményeknek.

Kiegészítő berendezések csatlakoztatása: Belső és külső tartozékok csatlakoztatása . (*** 
'Belső és külső tartozékok csatlakoztatása' on page 3 ***)

FIGYEL-
MEZTETÉS

A teljes rendszer (beleértve bármely/minden kiegészítő berendezést) hibaáram-
mennyisége nem haladhatja meg az EN60.601-1:1990 (IEC 60601-1) vagy más országos 
vagy nemzetközi előírások határértékeit .
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3.4 Működési elv

A vezérlőközpont maga a konzol a digipot vezérlőkkel, a gombokkal és az alatta 
elhelyezkedő hanyattegérrel. A konzolról vezéreljük a gyakran használt funkciókat, pl. 
Freeze/Run (Kimerevítés/Letapogatás), módváltás stb. A többi funkció az érintőfelülettel 
irányítható.

ÉRINTŐFELÜLET

Az érintőfelület a sík vezérlőmonitorból áll.

NOTE: Az érintőfelületet a közvetlen napsütés blokkolhatja - kerülje a közvetlen napfényt. Az 
érintőfelületet blokkolja az azon fekvő bármely idegen test vagy például a kontaktgél 
maradéka - tisztítsa rendszeresen az érintőfelületet (egy puha nedves ruhával).

Az érintőfelület teszi lehetővé a menük kényelmes vezérlését. Csak olyan érintőgombok 
vannak, amelyek az aktivált menühöz szükségesek. Az érintőfelület megkönnyíti a gyenge 
fényviszonyok közötti munkavégzést.

DIGIPOT VEZÉRLŐK, HANYATTEGÉR

Az aktivált funkciók könnyen vezérelhetők az említett vezérlőelemekkel. Elforgatásukkal 
digitális impulzusokat továbbítanak, és aktivizálhatók a programok. Helyzetük, funkciójuk 
és aktuális értékük szerint kerülnek megjelenítésre az érintőfelület képernyőjén.

A kettős funkciók jelölve vannak, például [β-Nézet] [Nagyítás]. A megfelelő szimbólum 
megérintésével a második funkcióra kapcsolhat.

3.5 A menük elrendezése

Vizsgálat:

elsősorban két menüszint szolgál a rendszer működtetésére, a főmenü szint és az almenü 
szint. A főmenüből közvetlenül elérhető a legfontosabb almenük, például a 2D kép 
beállítása. Egyes gombok aktiválnak bizonyos almenüket az érintőfelületen, például a 
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Sonoview gomb. Rendszerint a főmenün keresztül válthatunk az almenük között; csak ritka 
esetben van lehetőség valamely almenüből egy másik almenü közvetlen előhívására.

3.5.1 A 2D mód főmenüjének elrendezése

Ebből a menüből indul minden B módban végzett művelet. A működési csoportok 4 fő 
csoportját tartalmazza:

Megjegyzések:

új mód választásakor új „Main" (Fő) menü jelenik meg ezen mód működési funkcióinak 
kijelzésével. A fókusz, OTI, β-nézet, Frekvencia, Szög, Trapezoid mód, FFC, CE, XBeam CRI és 
SRI funkciók gombjai csak akkor jelennek meg, ha azok a kiválasztott vizsgálófejhez 
elérhetők.

Példa:

1. főcsoport:

Főmenügombok a következőkre:
Előzetes beállítások
Az alablakban lévő vizsgálófejtől függő funkciók
Kép fel/le
Kép balra/jobbra
Trapezoid mód
FFC (Kombinált fókusz és frekvencia)
XBeam CRI (Keresztsugaras összetett felbontású képalkotás)
CE (Kódolt aktiválás)
SRI (Leképezés foltcsökkentéssel)
Képszög
β-nézet (Béta nézet)
Fókuszzónák
OTI (Optimalizált szöveti képalkotás)
Frekvencia

2. főcsoport: Almenügombok a következőkhöz:
2D kép beállítása

3. főcsoport:

Menüjellemzők gombjai
Rendszerbeállítások
Biopszia
Hisztogram
stb.

4. főcsoport: Az írás/leolvasás (Freeze/Run – Rögzítés/Futtatás) változtatásakor 
váltás csak írás funkciókból csak leolvasás funkciókba:
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3.5.2 Menüváltás

Minden menünek egy „topic" (téma) névvel ellátott saját menügombja van. A menüre utaló 
menügomb megérintésével a hivatkozott menü megjelenik az érintőfelületen. A különböző 
almenük gombjai az érintőfelületen a „Main" (Fő) menü gombja mellett találhatók. A 
[Utilities] (Eszközök) gomb az érintőpult jobb felső sarkában lévő valamennyi főmenüben 
elérhető.

Megjegyzés: ha nincs vizsgálófej kiválasztva, a „PROBE/PROGRAM" (vizsgálófej/PROGRAM) 
menü jelenik meg.
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3.5.3 Megjegyzések megjelenítési helye

1.)
2.)

3.)
4.)
5.)
6.)
7.)
8.)
9.)
10.)
11.)

A gyártó emblémája
A páciens neve (vezetéknév, utónév, 
második utónév)
Betegazonosító; GA (a magzat kora)
Vizsgálófej vagy alkalmazás jellege
Mélység, illetve keretfrissítés
Mechanikai index
Hőindex
A szonográfus neve
Kórház neve (azonosítás)
Dátum
Idő

12.)
13.)
14.)
15.)
16.)
17.)
18.)
19.)
20.)
21.)

Képinfó
TGC-görbe
Képalkotási terület
Mérési eredmények
Állapotkijelzési terület
Testjelölő
Mélységjelző skála
Szürkeárnyalati skála
A fókuszzóna jele(i)
Tájolási jel

Képinfó:
Felhasználói 
program
7,5-5,0
Pwr 85 %
Gn -12
C5 / M7*
P6 / E4

B (2D) Mód
A felhasználói program neve
Detektor frekvenciatartománya [MHz]
Akusztikai teljesítmény [%] vagy a maximális teljesítményhez 
rögzítve 100???
Erősítés [dB]
Dinamikus görbe [szám] és Szürkeségi érték [szám]
Állandóság [szám] és élek kiemelése [szám]

Képinfó:
Gn -10
150/C1
EE 1
Rej 10

M mód
Erősítés [dB]
max. dinamikatartomány [dB] és kiválasztott dinamikus görbe 
[szám]
Élek kiemelése [szám]
Visszautasítás [szám]

Képinfó
Pwr 85 %
Gn -10
WMF 230 Hz
SV szög 60°
Méret 2,0 mm
Frq mid
PRF 1,2 kHz

D (PW, CW) mód
Akusztikai teljesítmény [%] vagy a maximális teljesítményhez 
rögzítve 100???
Erősítés [dB]
Falmozgásszűrő [Hz]
Szögkorrekció
A minta nagyságának mérete
Kibocsátott frekvencia [vizsgálófejadat]
Sebességtartomány [kHz, cm/s, m/s]
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Megjegyzések:

• ha az Automatic Optimization (Automatikus Optimalizálás) funkció aktív, egy csillag (* a 
szürkeségi szám mellett) jelenik meg B módban a Képinfó területen.

• A Képinfó tartalma a 3D/4D módban a kiválasztott Adatgyűjtési és megjelenítési 
módtól függ.

Képinfó:
Pwr 85 %
Gn -60
Frq mid
Qual mid
WMF mid
PRF 1,2 kHz
Th45 / S5/5

CFM-mód, PD-mód, HD-áramlási mód
Akusztikai teljesítmény [%] vagy a maximális teljesítményhez 
rögzítve 100???
Erősítés [dB]
Kibocsátott frekvencia [vizsgálófejadat]
CFM minősége [táblázat]
Falmozgásszűrő [táblázat]
Sebességtartomány [kHz, cm/s, m/s]
Küszöb [szám] és sima emelkedés/esés [szám] (csak 3D/CFM + 
3D/PD esetén)

Képinfó:
Felhasználói 
program
Th26 / Qual high1
B68° / V55°
Mix 16/84
S.txt / S.sm
M14 / 100
T10,0
S10mm
Mode (Mód)

3D/4D mód
3D/4D felhasználói program neve
Küszöb [szám] és minőség [táblázat]
Térfogatdoboz szöge [fok] és Térfogatszög [fok]
Kiválasztott leképezési módok aránya [százalék]
Kiválasztott leképezési módok
Szürkeségi térkép helyzete [szám] és kontraszt [szám]
Adatgyűjtési idő [másodperc]
Szeletvastagság [centiméter]
Kiválasztott adatgyűjtési mód
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3.5.4 Kezelőpult

1 Hangszóró helyzete 2 Érintőfelület képernyője 3 TGC csúszó vezérlőelemek 4 Érintőfelület 
digipot és váltókapcsoló vezérlők 5 Üzemmódgombok (digipot vezérlők) 6 Váltókapcsoló 
vezérlők 7 Hanyattegér 8 Billentyűzet 9 Funkciógombok

3.6 Funkciógombok

Olvasás/Írás (Rögzítés/Pásztázás) – FREEZE gomb ha világít: a kép kimerevített (olvasás 
mód), ha sötét: valós idejű pásztázás (írás mód) lásd: Képrögzítés (*** 'Képrögzítés' on page 
6 ***. fejezet)

A nyomtatóindító A fekete-fehér, színes és DICOM-nyomtatók beállításának távoli 
indítógombja lásd: Perifériák ( *** 'Perifériás eszközök' on page 14 ***) működés lásd: : 
Nyomtatás ( *** 'Nyomtatás' on page 2 ***)
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B nyomtatóindító A fekete-fehér, színes és DICOM-nyomtatók beállításának távoli 
indítógombja lásd: Perifériás eszközök (*** 'Perifériás eszközök' on page 14 ***. fejezet) 
működés lásd: Nyomtatás (*** 'Nyomtatás' on page 2 ***. fejezet)

Tárolás (belső memória) képek, térfogatok és filmszekvenciák Sonoview alkalmazásban 
történő mentésére vagy külső DICOM -kiszolgálóra történő küldésére szolgál működését 
lásd: Sonoview (*** 'Sonoview' on page 2 ***. fejezet) és Mentés (*** 'Mentés' on page 6 ***. 
fejezet)

HR-nagyítás (nagyítás) be/ki működését lásd: Nagy felbontású nagyítás (*** 'Nagy 
felbontású nagyítás' on page 19 ***. fejezet)

Számítások mérést/számítást tesznek lehetővé 2D/3D, M, illetve színkép Doppler módban, 
a különböző alkalmazásoknak megfelelően számos mérési elemet használva működését 
lásd: Számítások és páciensmunkalapok (jelentések) (*** 'Számítások és 
Páciensmunkalapok (jelentések)' on page 2 ***. fejezet)

Mérőkereszt működését lásd: Általános mérések (*** 'Általános mérések' on page 2 ***. 
fejezet)

Hanyattegér és hanyattegérgombok hanyattegér: pozícionálja a 
kurzorokat, a filmhurkot, a doboz pozícióját és méretét stb. 
hanyattegér felső gombja: megváltoztatja a hanyattegér aktuális 
funkcióját hanyattegér bal/jobb gombja: beállítja, rögzíti a 
kurzorokat és aktiválja az oldalakat/gombokat stb.
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Összes törlése A képernyőn lévő grafikák, mérések és feliratok törlése

Indikátor mutatónyíl vagy kéz megjelenítése működését lásd: Indikátor (*** 'Indikátor' on 
page 33 ***. fejezet)

Testjel testjelek megjelenítése a képernyőn működését lásd: Piktogram (*** 'Piktogramok' 
on page 34 ***. fejezet)

ABC – Széljegyzetek képhez dokumentációs célból a képernyőre történő írás működését 
lásd: Megjegyzés fűzése képhez (*** 'Megjegyzés fűzése képhez' on page 30 ***. fejezet)

Exit (Kilépés) az aktuális menüből történő kilépés

Fókusz a transzmitter fókuszának pozícióját adja meg működését lásd: Transzmitter 
fókusza (*** 'Transzmitter fókusza' on page 7 ***. fejezet)

Mélység a 2D kép áthatolási mélységét adja meg működését lásd: 2D mód mélység (*** 
'2D mód mélység' on page 5 ***. fejezet)
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Automatikus optimalizálás 2D módban: a gomb megnyomása a szürkeárnyalatok 
automatikus optimalizálását eredményezi a kontraszt felbontásának finomításával. 
Működését lásd: (*** '2D automatikus optimalizálása' on page 6 ***. fejezet) PW-módban: 
nyomja meg ezt a gombot a PRF és az alapvonal automatikus optimalizálásához. 
Működését lásd: (*** 'A PW automatikus optimalizálása' on page 5 ***. fejezet) 3D/4D 
módban: e gomb megnyomásával az A, B és C metszetsíkok automatikus optimalizálásra 
kerülnek. Ez a leképezett képre nincs hatással. Lásd: (*** 'Automatic Optimization in 
Volume Mode (Automatikus optimalizálás térbeli módban)' on page 23 ***. fejezet)

Kódolt harmonikus képalkotás a Kódolt harmonikus képalkotás be/ki gombja lásd: 
Harmonikus képalkotás (HI) (*** 'Harmonikus képalkotás (HI)' on page 8 ***. fejezet)

Térbeli mód aktiválja a 3D térbeli módot, a valós idejű 4D módot, a VCI (térfogati kontraszt 
leképezése) módot, a magzat-kardiológiát, a valósidejű 4D biopsziát és a VOCAL funkciót. 
Működését lásd: Térbeli mód (*** 'Térfogat mód' on page 2 ***. fejezet)

XTD-nézet (Bővített nézet) az „XTD-nézet" funkció kapcsolója. Működését lásd: XTD-nézet 
(Bővített nézet) (*** 'XTD-nézet (Bővített nézet)' on page 32 ***. fejezet)

B-áramlás a B-áramlás funkció kapcsolója működését lásd: B-áramlás (*** 'B-áramlás' on 
page 28 ***. fejezet)

Folyamatos hullámú Doppler a folyamatos hullámú Doppler kapcsolója lásd: CW mód (*** 
'CW mód (folyamatos hullámú Doppler)' on page 14 ***. fejezet)
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2D mód (minden más módot kikapcsol) lásd: 2D mód ( *** '2D mód' on page 2 ***) A 
vezérlőt megnyomva aktiválódik a 2D mód. Az erősítést szabályozó gomb forgatása 
lehetővé teszi a 2D kép erősítésének beállítását a szonda által definiált tartományban. 
lásd: 2D erősítés (*** '2D erősítés' on page 4 ***. fejezet)

Színes Doppler (be/ki) Megnyomása elindítja a színes módot, ha azt az aktív szonda 
lehetővé teszi Az erősítést szabályozó gomb forgatása lehetővé teszi a színes Doppler (CFM 
mód) erősítésének beállítását a szonda által definiált tartományban. Aktív 3D funkcióval 
forgassa a szeletelés vezérlőjét a térfogatban. lásd: CFM mód (*** 'CFM mód (Színkódolt 
áramlási mód)' on page 2 ***. fejezet)

Teljesítmény Doppler (be/ki) Megnyomása elindítja a PD és HD-áramlás módot, ha azt az 
aktív szonda lehetővé teszi Az erősítést szabályozó gomb forgatása lehetővé teszi a 
teljesítmény Doppler (PD) és HD-áramlás mód erősítésének beállítását a szonda által 
definiált tartományban. A 3D-funkcióval a térfogaton belül a Z-tengely körüli elforgatással. 
lásd: PD mód (*** 'PD Mód (Teljesítmény Doppler mód)' on page 2 ***. fejezet); HD-áramlás 
mód (*** 'HD-áramlás mód (Kétirányú angio-mód)' on page 12 ***. fejezet)

Mozgásvizsgáló mód (be/ki) Megnyomása elindítja az M-módot, ha azt az aktív szonda 
lehetővé teszi Az erősítést szabályozó gomb forgatása lehetővé teszi a mozgásvizsgáló 
mód (M-mód) erősítésének beállítását a szonda által definiált tartományban. A 3D-
funkcióval a térfogaton belül az Y-tengely körüli elforgatással. lásd: M-mód (*** 'M mód' on 
page 2 ***. fejezet)
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Pulzushullám Doppler (be/ki) Megnyomása elindítja a PW Doppler módot, ha azt az aktív 
szonda lehetővé teszi Az erősítést szabályozó gomb forgatása lehetővé teszi a 
pulzushullám Doppler mód (PW mód) erősítésének beállítását a szonda által definiált 
tartományban. A 3D-funkcióval a térfogaton belül az X-tengely körüli elforgatással. lásd: 
PW mód (*** 'PW mód (Pulzushullám Doppler)' on page 3 ***. fejezet)

Teljesítmény a rendszer akusztikus kimenetét állítja be működését lásd: Kibocsátott 
teljesítmény (*** 'Kibocsátott teljesítmény' on page 7 ***. fejezet)

Hangerő a készülék hangerőkimenetét állítja be.

Egy képablakos formátum kiválasztja a képernyő megjelenítési formátumát (egyetlen 
képablak megjelenítése) 2D és 3D képmódban.

Két képablakos formátum (függőleges osztás) kiválasztja a képernyő megjelenítési 
formátumát (két képablak megjelenítése) 2D és 3D képmódban működését lásd: Két 
képablakos formátum (*** 'Két képablakos megjelenítés' on page 12 ***. fejezet)

Négy képablakos formátum kiválasztja a képernyő megjelenítési formátumát (négy 
képablak megjelenítése) 2D és 3D képmódban működését lásd: Négy képablakos 
formátum (*** 'Négy képablakos megjelenítés' on page 13 ***. fejezet)
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Két képablakos formátum (vízszintes osztás) A két kép egymás alatti elhelyezése jelenleg 
még nem lett kifejlesztve.

Páciens adatainak bevitele Megjeleníti a páciensadatok beviteli menüjét (az előző 
vizsgálat bezárul). működését lásd: Páciensadatok bevitele (*** 'Páciensadatok megadása' 
on page 7 ***. fejezet)

Vizsgálat befejezése A páciens- és mérési adatokat a „Data manager" (Adatkezelő) tárolja 
és egy „alapkészlet" jön létre (az átmeneti páciens- és mérési adatok törlődnek). 
működését lásd: Vizsgálat befejezése ( *** 'Vizsgálat befejezése' on page 8 ***. fejezet)

Figyelem: a gomb megnyomása a rendszer KIKAPCSOLÁSA előtt feltétlenül szükséges. 
Különben elvesznek a páciens aktuális adatai és a páciensről készített jelentésben szereplő 
mérési eredmények is.

Szondaprogram megjeleníti a Szondaprogram menüt a szonda és a kapcsolódó program 
kiválasztásához.működését lásd: Szonda/program kiválasztása (*** 'Szonda/program 
kiválasztása' on page 5 ***. fejezet)

Jelentés (Munkalap) megnyomásával kiválasztja a páciensnek az aktuális alkalmazásban 
használt munkalapját működését lásd: Számítások és páciensmunkalapok (jelentések) (*** 
'Számítások és Páciensmunkalapok (jelentések)' on page 2 ***. fejezet)



A rendszer leírása

Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv 3-19
KTD100583 5. javított kiadás

Sonoview megnyomásával a pásztázó módról Sonoview módra vált működését lásd: 
Sonoview (*** 'Sonoview' on page 2 ***. fejezet)

Videó távirányító működését lásd: Videofelvétel (*** 'Videofelvétel' on page 5 ***. fejezet)

Mikrofon be/kikapcsolja a mikrofont.

EGC be/kikapcsolja az EGC-jelet

Kontrasztanyagos képalkotás A kódolt kontrasztanyagos képalkotás funkció be/
kikapcsoló gombja működését lásd: Kontrasztanyagos képalkotás (*** 'Kontrasztanyagos 
képalkotás' on page 41 ***. fejezet)

Nincs funkciója
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3.6.1 A hanyattegér működése párbeszédpaneleken

A különböző párbeszédpaneleken és a szokásos számítógépes ablakokban (pl. páciens 
adatainak bevitele, súgó használata, konfigurálás, mérési beállítások stb.) végzett 
műveletek a hanyattegérrel és annak gombjaival (egér emulálása) történnek.

Az állapotkijelző mutatja a hanyattegér aktuális funkcióját:

Hanyattegér: a hanyattegér mutatójának (kurzor) elhelyezését 
vagy áthelyezését jelenti a képernyőn

a hanyattegér bal gombja (bal egérgomb): markereket állít be, 
rögzít, és oldalakat/gombokat stb. aktivál, amelyeket a 
mutatóeszköz kijelöl

a hanyattegér felső gombja (jobb oldali egérgomb): nincs funkciója 
a rendszerképernyőn

a hanyattegér jobb gombja (bal egérgomb): jelölőket állít be, rögzít, 
és olyan oldalakat/gombokat stb. aktivál, amelyeket a 
mutatóeszköz kijelöl.

↑ ↑ ↑ ↑

Hanyatteg
ér

baloldali 
hanyattegér
gomb

felső 
hanyattegérgo
mb

jobboldali 
hanyattegérg
omb
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3.6.2 Billentyűzet

Delete Line (Sortörlés) a képhez fűzött teljes megjegyzéssort törli

Delete ABC (Képhez fűzött megjegyzések törlése) a képernyőn lévő képhez fűzött 
valamennyi megjegyzést törli.

Delete Arrow (Nyíl törlése) törli a megjelenített mutatónyilakat

Delete Meas. (Mérés törlése) törli a képernyőn lévő méréseket

Del (Törlés) törli a képernyőn lévő összes grafikát, mérést, mutatót és a képhez fűzött 
megjegyzéseket

EUM Az [F1] gomb lenyomására megjelenik az elektronikus felhasználói kézikönyv. 
működését lásd: Elektronikus felhasználói kézikönyv (*** 'Elektronikus felhasználói 
kézikönyv (EUM)' on page 21 ***. fejezet)

3.7 Elektronikus felhasználói kézikönyv (EUM)

Nyomja meg az [F1] gombot a billentyűzeten az elektronikus felhasználói kézikönyv 
előhívásához.

Az EUM-képernyő megjelenik (pl. 2D Mód)
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A Súgó képernyője három részre van osztva:

1. Fent, a bal oldalon található a súgó eszköztára (Hide (Elrejtés), Back (Vissza), Forward 
(Előre), Print (Nyomtatás), Options (Beállítások))

2. Help Book - Navigation Tools (Súgó – Eszköztár) A képernyő bal oldalán található 
elemek (Contents (Tartalomjegyzék), Index (Tárgymutató), Search (Keresés), Favorites 
(Kedvencek))

3. Az első lap a Tartalomjegyzék, ahol a súgó témakörei jelennek meg

3.7.1 Kilépés az elektronikus felhasználói kézikönyvből

Az elektronikus felhasználói kézikönyvből való kilépéshez érintse meg az [Exit] (Kilépés) 
gombot az érintőfelületen, nyomja meg az [Exit] (Kilépés) gombot a kezelőpulton, vagy 
kattintson az [X] jelre a súgóablakban.

3.7.2 A súgó eszköztára

[Hide] (Elrejtés): elrejti a súgó eszköztárat a képernyő bal oldali részén. A kép baloldalának 
ismételt megtekintéséhez a [Show] (Megjelenítés) ikonra kell kattintani.

Visszalépés az előzőleg megtekintett témára.
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Visszalép a [Back] (Vissza) gombra kattintás előtt megtekintett témához.

A kiválasztott téma vagy főcím és minden résztéma nyomtatása

Válassza ki a kívánt nyomtatót, az oldaltartományt („Page Range") és kattintson a [Print] 
(Nyomtatás) gombra.

Figyelem:

bármely, a nyomtató telepítéséhez és beállításához nem kapcsolódó módosítás vagy 
változtatás rendszerhibát idézhet elő.

NE változtassa meg a „Default Printer" (Alapértelmezett nyomtató) beállítását. Ez 
megváltoztatja a „Report Printer" (Jelentésnyomtató) azon beállítását is, ami a 
Rendszerbeállítások során lett megadva.

Itt különböző funkciók állíthatók be (pl. Keresés, Kijelölés, BE/KI).
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3.7.3 A súgó többlapos irányítópultja

A súgó tartalmának elrendezése olyan, mint a kézikönyvé: fejezetekkel, bekezdésekkel, 
oldalakkal.

A képernyő bal oldalán lévő Súgó - Eszköztár lapjain a következőkre van lehetőség:

• Tartalomjegyzék megtekintése (*** 'Tartalomjegyzék megtekintése' on page 24 ***)

• Tárgymutató használata (*** 'Tárgymutató használata' on page 24 ***)

• Keresés szöveg beírásával (*** 'Keresés szöveg beírásával' on page 25 ***)

• Téma felvétele a kedvencek közé (*** 'Téma felvétele a kedvencek közé' on page 25 
***)

3.7.3.1 Tartalomje-
gyzék megtekintése

1. Kattintson a megnézni kívánt fejezet melletti [+] jelre annak kinyitásához.
2. Nyissa ki az oldalt az azon lévő információk megtekintéséhez.

A kék, aláhúzott szöveg kapcsolódó témakörökhöz vezet.

A kék, aláhúzott szövegre kattintáskor a képernyő frissítődik a kapcsolódó tartalommal. Az 
előző képernyőtartalomhoz való visszatéréshez kattintson a [Back] (Vissza) gombra. A 
kapcsolódó oldalhoz való visszatéréshez kattintson a [Forward] (Tovább) gombra.

3.7.3.2 Tárgymu-
tató használata

1. Kattintson az „Index" (Tartalomjegyzék) lapfülre. A betűrendbe rendezett kulcsszavak 
megjelennek.

2. Használja a görgetősávot a kívánt téma megkereséséhez.
3. Kattintson kétszer a kívánt témára vagy jelölje ki a témát és kattintson a [Display] 

(Megjelenítés) gombra.
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3.7.3.3 Keresés
szöveg beírásával

1. Egy bizonyos szöveg kereséséhez, kattintson a „Search" (Keresés) lapfülre.
2. Írja be a szöveget, például a téma címét a Type in the keyword to find: (Írja be a 

keresendő kulcsszót) mezőbe. A begépelt szót vagy kifejezést tartalmazó témák 
megjelennek a Select Topic to display (Válassza ki a megjeleníteni kívánt témát): 
területen.

3. Kattintson kétszer a kívánt témára vagy jelölje ki a témát és kattintson a [Display] 
(Megjelenítés) gombra.

3.7.3.4 Téma
felvétele a ked-

vencek közé

Elképzelhető, hogy bizonyos témákat gyakran fel kell keresnie. Ebben az esetben jó ötlet 
ezeket a témákat felvenni a Kedvencek közé.

1. Egy téma Kedvencek közé mentéséhez, kattintson a „Favorites" (Kedvencek) lapfülre.
2. Jelölje ki a témát a Topics: (Témák:) mezőben és kattintson az [Add] (Hozzáadás) 

gombra.

Most már gyorsan eljut e témához, ha a súgóban a Favorites (Kedvencek) lapra lép.
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4. Rendszerindítás

4.1 Általános megjegyzések

Csak arra jogosult személy végezheti a rendszer üzembe helyezését, első alkalommal 
történő elindítását és ellenőrzését.

A Voluson® 730Expert készüléket az ajánlott alapbeállításokkal szállítjuk. Ezek a 
beállítások megfelelő feltételeket kínálnak számos alkalmazási területhez. A felhasználó 
tapasztalatától függően ezek az alapbeállítások megváltoztathatóak és új felhasználói 
programként eltárolhatók. Ezen programok tárolása vagy másik felhasználó új 
programjainak gyors betöltése háttérfájlok útján történik.

4.2 Biztonsági figyelmeztetések

4.3 Áramellátás bekapcsolása / indítás

1. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a készülék hátfalán lévő csatlakozóhelyhez.

2. Csatlakoztassa a fő hálózati kábelt egy kórházra hitelesített, megfelelő feszültséggel 
ellátott hálózati csatlakozóaljzathoz.

3. Kapcsolja ON (BE) állásba a hálózati főkapcsolót a rendszer hátoldalán.

4. Nyomja a kezelőfelület alatt balra lévő ON/OFF (BE/KI) készenléti kapcsolót. Annak 
elhelyezkedéséhez lásd: Rendszerkonfiguráció (*** 'Rendszer-konfiguráció' on page 4 ***)

FIGYELEM A készülék hideg környezetből (raktár, légi szállítás) meleg helyiségbe kerülése esetén 
várja meg a hőmérséklet kiegyenlítődését és a lecsapódott pára felszáradását az első 
bekapcsolás előtt (szivárgó áram veszélye).

FIGYELEM A rendszer a perifériás eszközök (nyomtató, videomagnó) számára szolgáló, szigetelő 
transzformátorral elválasztott hálózati kimenettel felszerelt. Az elektromos biztonság 
érdekében ezeket az eszközöket nem szabad a fali aljzatra csatlakoztatni.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Ne használjon földeletlen adaptert.
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A rendszer bekapcsoláskor teljesen visszaáll az alaphelyzetbe. Az indításhoz szükséges idő 
körülbelül 2 perc, ezt követően jelenik meg az előzőleg kiválasztott vizsgálófejnek 
megfelelő 2D mód főmenü. Hálózatkimaradás esetén azonban a „PROBE/PROGRAM" 
(SZONDA/PROGRAM) jelenik meg.

Megjegyzések:

• általában a készülék áramellátására csatlakoztatott perifériás kiegészítő eszközök 
bekapcsolása a készenléti kapcsolóval történik. A nyomtató kapcsolójának ON (BE) 
állásban kell lenni a rendszer indításakor. Azonban felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
készülék bekapcsolt készenléti módjában egyes kiegészítő berendezések is készenléti 
módba kapcsolhatnak (pl. színes képnyomtató), ezért azokat külön is be kell kapcsolni.

4.4 Leállítás és áramtalanítás

1. Nyomja egyszer a kezelőfelület alatt balra lévő ON/OFF (BE/KI) készenléti kapcsolót. 
Annak elhelyezkedéséhez lásd: Rendszerkonfiguráció (*** 'Rendszer-konfiguráció' on page 
4 ***)

Ha az aktuális vizsgálat nem fejeződött be, az alábbi figyelmeztető üzenet jelenik meg.

2. Ha szükséges, kapcsolja OFF (KI) állásba a hálózati főkapcsolót a rendszer hátoldalán.

Megjegyzések:

• általában a készülék áramellátására csatlakoztatott perifériás eszközök is a készenléti 
kapcsolóval kapcsolhatók be és ki. Így a kiegészítő eszközöket nem kell külön be- és 
kikapcsolni.

• A rendszer kikapcsolása után várjon legalább 10 másodpercet az újraindítás előtt. A 
rendszer nem képes újra betöltődni, ha az energiaellátást túl gyorsan 
visszakapcsolják.

FIGYELEM Az aktuális páciens adatai és a páciensmunkalapon lévő összes mérési adat 
elvesztésének elkerülése érdekében feltétlenül szükséges megnyomni az [End Exam] 
(Vizsgálat befejezése) gombot a vezérlőpulton, mielőtt KI helyzetbe kapcsolja a rendszert. 
lásd: End Exam (Vizsgálat befejezése) (*** 'Vizsgálat befejezése' on page 8 ***)
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4.5 Vizsgálófej csatlakoztatása

1. Csatlakoztassa a vizsgálófej-csatlakozót egy üres aljzatba.
2. Csavarja el a vizsgálófej-rögzítő kart függőleges helyzetbe annak rögzítéséhez.
3. Helyezze a kábelt a kábeltartóba.

Minden vizsgálófej-csatlakozó mechanikus rögzítőzárral rendelkezik, amit a vizsgálófej 
működéséhez be kell kapcsolni.

Vizsgálófej-csatlakozó:

rögzítetlen állapotban. A rögzítéshez fordítsa jobbra a kart.

NOTE: Az aktív szonda eltávolítása csak olvasás módban megengedett! Ha a szondát működés 
közben (írás mód) távolítja el, szoftverhiba jelentkezhet.

FIGYELEM Vizsgálófej csatlakoztatása vagy eltávolítása előtt merevítse ki a képet. Nem 
szükséges kikapcsolnia a készüléket. Ha a szondát működés közben (írás mód) 
távolítja el, szoftverhiba jelentkezhet. Ebben az esetben kapcsolja ki (OFF), majd újra 
be (ON) a készüléket (indítsa újra).

FIGYELEM Ha a kábelrögzítő hiányzik a jobb oldali nyílásnál, ne húzza meg a vizsgálófejkábelt, 
mert az megsérülhet. Tegye a rögzítőt a rendeltetési helyére, vagy hívja a műszaki 
részleget.
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4.6 Szonda/program kiválasztása

Ez a menü mutatja a csatlakoztatott vizsgálófejeket. A rendszerhez csatlakoztatott minden 
vizsgálófej megjelenik a megfelelő érintőgombon (funkciógomb). A vizsgálófej kiválasztása 
a megfelelő gomb megérintésével történik. A kiválasztott vizsgálófejet jelző gomb világít. 
Ugyanekkor a kiválasztott vizsgálófej lehetséges alkalmazásai megjelennek az 
alkalmazások mezőben. Alkalmazás kiválasztásakor maximum 7 felhasználóiprogram-
mező jelenik meg a „Beállítások" mezőben, valamint egy alapbeállítás. Az alapértelmezett 
beállítás nem írható felül. A program kiválasztása a megfelelő gombok lenyomásával 
történik. Minden vizsgálófejhez 7 program tárolható el. A Beállítások menü lehetővé teszi a 
rendszer különböző alkalmazási területekhez való gyors igazítását. Egy adott alkalmazás 
felhasználói beállításainak eltárolásához lásd: Felhasználói beállítások (*** 'Felhasználói 
beállítások' on page 7 ***)

[Vizsgálófej] gomb (funkciógomb): ez a gomb aktiválja és deaktiválja a „probe select" 
(Vizsgálófej kiválasztása) menüt. A probe select (Vizsgálófej kiválasztása) funkció a 
vizsgálófej csatlakoztatásakor, illetve eltávolításakor használható, lásd: Vizsgálófej 
csatlakoztatása (*** 'Vizsgálófej csatlakoztatása' on page 4 ***)

A vizsgálófej kiválasztására szolgáló menü az érintőfelületen.

Vizsgálófej ablak: megmutat minden csatlakoztatott vizsgálófejet, az aktív (ha van ilyen) 
világít

Alkalmazás ablak: az aktív vizsgálófej lehetséges alkalmazásait mutatja. A legutóbb aktív 
alkalmazás ki van emelve.

Beállítás (program) ablak: az aktív alkalmazás minden lehetséges beállítását mutatja. A 
legutóbb aktív alkalmazás ki van emelve.

Vizsgálófej kiválasztása:

érintse meg a megfelelő vizsgálófej gombját. Minden érintőgomb jelzi azon szonda nevét, 
amelyet irányít. A kiválasztott vizsgálófej kiemelve jelenik meg, ha a gombját kijelöljük. 
Ugyanekkor az alkalmazási terület is megjelenik. Kiválasztásukkor a beprogramozott 
beállítások jelennek meg (8 beállítógomb a kívánt beállítások kiválasztásához). A 
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rendszerindítással kapcsolatban lásd: Rendszerindítás (*** 'Rendszerindítás' on page 6 ***. 
fejezet)

4.6.1 Rendszerindítás

Érintsen meg egy beállítógombot.

A beállítógomb megérintése betölti az előre beállított értékeket. Megtörténik a szonda 
inicializálása, a főmenü (2D mód) megjelenik az érintőfelületen, az ultrahangkép pedig írás 
módban a képernyőn (valós idejű megjelenítés).

A [Freeze] (Rögzítés) gomb megnyomása betölti a kiválasztott (kijelölt) beállítást. Ez 
ugyanaz a funkció, mint amit egy beállítógomb megnyomásával érhet el.

Exit (Kilépés): visszatérés az előzőleg használt aktív mód menüre (2D mód, M mód ...) 
változtatás nélkül.

NOTE: Az [Exit] (Kilépés) és a [Probe] (Vizsgálófej) funkciógomb megnyomása ugyanazt 
eredményezi. Ezek egyikével kiléphet, ha nem változtatott a vizsgálófej vagy az alkalmazás 
beállításán. Ha az „Application" (Alkalmazás) ablakban változtatást hajtott végre, a gomb 
elsötétül (le van tiltva). Ebben az esetben a kilépés csak egy beállítás kiválasztásával 
lehetséges.

4.6.2 Képrögzítés

A Freeze/Run (Rögzítés/Pásztázás) gomb (funkciógomb) Kép tárolása a [Freeze] (Rögzítés) 
gomb megnyomásával: Világító gomb: olvasás mód (kép tárolva, szonda deaktiválva) Sötét 
gomb: írás mód (valós idejű bekapcsolva, szonda aktív)
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4.7 Páciensadatok megadása

A páciens adatait a páciensadatok űrlapjának használatával viheti be. Ezt az információt 
számításoknál, a páciensek munkalapján, valamint a DICOM beállításoknál használjuk, és 
megjelenik a képernyőn is a képek azonosításához. Az adatmezőkben végzett minden 
bejegyzés a belső adatbázisban tárolódik.

Nyomja meg a [Patient] (páciens) funkciógombot a vezérlőpanelen.

Az érintőfelületen és a képernyőn megjelenik a

Patient (Páciens) menü

ha egy vizsgálat megkezdődött; lásd: (*** 'Patient (Páciens) menü' on page 9 ***)
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„Patient Information" (páciensadatok) párbeszédpanelen

ha nem kezdődött meg vizsgálat; lásd: (*** '„Patient Information" (Páciensadatok) 
párbeszédpanel' on page 11 ***)

NOTE: 

• Ha a készülék munkalista-kiszolgálóhoz csatlakozik (pl. HIS/RIS), kiválaszthat egy 
pácienst a listáról. Működését lásd: Páciensadatok visszakeresése külső munkalista-
kiszolgálóról (*** 'Páciensadatok visszakeresése külső munkalista-kiszolgálóról' on 
page 25 ***)

• Egyébként használja a billentyűzetet a páciens adatainak beírásához. Működését lásd: 
Szabványos adatbevitel (*** 'Szabványos adatbevitel' on page 21 *** )

4.7.1 Vizsgálat befejezése

[Vizsgálat befejezése]: a páciensadatokról visszavált az előző műveleti állapotra.

A páciens adatai és a mérési adatok az adatkezelőben (Data manager) tárolódnak, a 
páciens és a mérések minden átmeneti adata törlődik.

FIGYELEM Az [End Exam] (Vizsgálat befejezése) gomb megnyomása a vezérlőpulton mindenképpen 
szükséges a rendszer KI helyzetbe kapcsolása előtt. Egyébként a páciens és a mérések 
aktuális adatai, valamint a páciens munkalapján lévő mérési adatok is elvesznek.

Ehelyett érintse meg a [End Exam - New ID] (Vizsgálat vége - Új azonosító), [Clear Exam - 
New ID] (Vizsgálat törlése - Új azonosító) vagy [End Exam - Exit] (Vizsgálat vége - Kilépés) 
gombot a Patient (Páciens) menüben.
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Ha az „End Exam" (Vizsgálat befejezése) párbeszédpanel megjelenítését a 
rendszerbeállítás során megjelölte, az „End Exam" (Vizsgálat befejezése) párbeszédpanel 
megjelenik a képernyőn az aktuális vizsgálat befejezése előtt.

lásd: Felhasználói beállítások (*** 'Felhasználói beállítások' on page 7 ***)

1. Befejezetlen mérések vannak:

No (Nem) kiválasztása: a párbeszédpanel eltűnik (visszatérés az előző művelethez)

Yes (Igen) kiválasztása: „End Exam" (Vizsgálat befejezése) parancs kerül végrehajtásra és a 
párbeszédpanel eltűnik.

2. Nincsenek befejezetlen mérések:

No (Nem) kiválasztása: a párbeszédpanel eltűnik (visszatérés az előző művelethez)

Yes (Igen) kiválasztása: „End Exam" (Vizsgálat befejezése) parancs kerül végrehajtásra és a 
párbeszédpanel eltűnik.

• Van páciensazonosító: A páciens és mérések adatait a „Data manager" (Adatkezelő) 
tárolja, és a páciensre és mérésekre vonatkozó ideiglenes adatok törlődnek.

• Nincs páciensazonosító: minden átmeneti mérési adat törlődik.

NOTE: Az „End Exam" (vizsgálat befejezése) parancs akkor is végrehajtódik, ha az [End Exam] 
(vizsgálat befejezése) gombot ismét megnyomja, amíg a párbeszédpanel a képernyőn van. A 
következő alkalmazások választhatók ki.

4.7.2 Patient (Páciens) menü

Patient (Páciens) menü (érintőfelület)
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End Exam New ID (Vizsgálat vége Új azonosító): a páciens és a mérések adatait a „Data 
manager" (Adatkezelő) tárolja, és a páciensre és mérésekre vonatkozó ideiglenes adatok 
törlődnek. Megjeleníti a „Patient Information" (Páciensadatok) képernyőt (*** '„Patient 
Information" (Páciensadatok) párbeszédpanel' on page 11 ***. fejezet) Ha MPPS-t használ, 
és egy lépés folyamatban van, küldjön MPPS befejező üzenetet a lépés befejezéséhez.

End Exam Exit (Vizsgálat vége Kilépés): a páciens és a mérések adatait a „Data manager" 
(Adatkezelő) tárolja, és a páciensre és mérésekre vonatkozó ideiglenes adatok törlődnek. 
Kilépés a páciens adatkezeléséből, vissza az előző művelethez. Ha MPPS-t használ, és egy 
lépés folyamatban van, küldjön MPPS befejező üzenetet a lépés befejezéséhez.

Clear Exam New ID (Vizsgálat törlése Új azonosító): a páciensre és mérésekre vonatkozó 
ideiglenes adatok törlődnek. Megjeleníti a „Patient Information" (Páciensadatok) képernyőt 
(*** '„Patient Information" (Páciensadatok) párbeszédpanel' on page 11 ***. fejezet) Ha 
MPPS-t használ, és egy lépés folyamatban van, küldjön MPPS megszakító üzenetet a lépés 
megszakításához.

Ez a vezérlő csak akkor él, ha egy műveleti lépés már elindult . Megnyitja Procedure Step 
(Műveleti lépés) párbeszédablakot. lásd *** 'A „Procedure Step" (műveleti lépés) panel 
jelenik meg:' on page 26 ***

Exit (Kilépés) a páciens adatkezeléséből, vissza az előző művelethez.

Hide Patient Info (Páciensadatok elrejtése) a képernyőn.

Edit (Páciensadatok szerkesztése): megjeleníti a „Patient Information" (Páciensadatok) 
képernyőt (*** '„Patient Information" (Páciensadatok) párbeszédpanel' on page 11 ***. 
fejezet)
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NOTE: Az ID azonosítószám nem javítható. Amikor 3D/4D adatokat tölt vissza a Sonoview 
alkalmazásból a rendszerre, a szerkesztés nem lehetséges (az [Edit] (Szerkesztés) gomb 
szürke). Ha a Patient (páciensadatok) párbeszédpanel nyitva van, a felvétel elindítható vagy 
leállítható a [VCR] gomb megnyomásával.

4.7.3 „Patient Information" (Páciensadatok) párbeszédpanel

1. Páciensadatok bevitele

NOTE: A születési idő beírásakor: A kor automatikusan kiszámításra és megjelenítésre kerül.

2. Alkalmazás kiválasztása.

Hasi (ABD) (*** 'Páciensadatok – Hasüreg (ABD)' on page 12 ***) Szülészeti (OB) (*** 
'Páciensadatok – Szülészet (OB)' on page 13 ***) Nőgyógyászati (GYN) (*** 'Páciensadatok – 
Nőgyógyászat (GYN)' on page 16 ***) Kardiológiai (CARD) (*** 'Páciensadatok – Kardiológia 
(CARD)' on page 17 ***) Urológiai (URO) (*** 'Páciensadatok – Urológia (URO)' on page 18 
***) Érrendszeri (VAS) (*** 'Páciensadatok – Érrendszeri (VAS)' on page 18 ***) 
Ideggyógyászati (NEURO) (*** 'Páciensadatok – Neurológia (NEURO)' on page 18 
***)Kisrészek (SMP) (*** 'Páciensadatok – Kisrészek (SM P)' on page 19 ***) 
Gyermekgyógyászati (PED) (*** 'Páciensadatok – Gyermekgyógyászat (PED)' on page 19 
***) Ortopédiai (ORTHO) (*** 'Páciensadatok – Ortopédia (ORTHO)' on page 19 ***)

3. A kiválasztott alkalmazáshoz szükséges alkalmazási adatok bevitele.

Patient ID (Páciensazonosító):
Last Name (Vezetéknév):
First Name (Utónév):
Middle Name (Második utónév):
DOB (Day of Birth) (Születési idő)
Age (Életkor)

Azonosítószám
a páciens vezetékneve
a páciens utóneve
a páciens középső neve
a páciens születési ideje
a páciens kora

max. 32 karakter
max. 32 karakter
max. 15 karakter
max. 15 karakter

Sex (Nem) ---- , female (nő), male (férfi) (kiválasztás a legördülő 
menüben)
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4. További vizsgálati adatok bevitele.

Lásd: Szabványos adatbevitel (*** 'Szabványos adatbevitel' on page 21 ***) vagy Keresés a 
páciensek listájában (*** 'Keresés a páciensek listájában' on page 28 ***)

4.7.3.1 Páciensada-
tok – Hasüreg (ABD)

Alkalmazás-specifikus adatok:

Height (Magasság): írja be a páciens magasságát valamilyen mértékegységben (cm, láb, 
hüvelyk). Weight (Súly): írja be a páciens testsúlyát valamilyen mértékegységben (kg, font, 
uncia).

Mértékegység kiválasztása: helyezze a kurzort a mértékegységet jelölő mezőbe a 
hanyattegérrel és nyomja meg a bal vagy jobb egérgombot. A különböző mértékegységek 
jelennek meg (egymás után) a választáshoz.

NOTE: További információkért lásd: „Patient Information" (Páciensadatok) képernyő (*** '„Patient 
Information" (Páciensadatok) párbeszédpanel' on page 11 ***)

Perf. Physician:
Ref. Physician 
(Vizsgálatot kérő 
orvos):
Sonographer:
Exam Type:
Accession #
Indikáció:
Szövegmező 1:
Szövegmező 2:

A vizsgálatot végző orvos neve
A vizsgálatot kérő orvos neve

A szonográfus neve
megjegyzés bevitele
felvételi szám
Javallat
tetszőleges tartalmú szövegmező 1
tetszőleges tartalmú szövegmező 2

max. 32 karakter
max. 32 karakter

max. 32 karakter
max. 32 karakter
max. 16 karakter
max. 32 karakter
max. 32 karakter
max. 32 karakter
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4.7.3.2 Páciensada-
tok – Szülészet (OB)

Alkalmazás-specifikus adatok:

NOTE: 

• Az LMP bevitelekor a GA és EDD mezők automatikusan mutatják a számítás 
eredményét.

• A GA bevitelekor csak az EDD számítódik ki; az EDD bevitelekor csak a GA számítódik 
ki.

LMP, GA és EDD kiszámítása

LMP
Írja be az utolsó menstruáció idejét a kiválasztott időformátumban (pl.hh-nn-
éééé).
Megjegyzés: az utolsó vérzés első napját kell beírni.

DOC Írja be a fogamzás napját

EDD Írja be a szülés várható idejét, a GA automatikusan kiszámítódik.

GA
A GA automatikusan kiszámítódik az utolsó menstruáció (LMP) vagy a szülés 
várható idejének (EDD) bevitele után. A magzati kor (GA) bevitelekor az EDD és 
(DOC) automatikusan kiszámítódik.

Gravida Írja be a páciens terhességi anamnézisét.

Para Írja be a páciens élveszülési anamnézisét

Aborta Írja be a páciens abortuszainak anamnézisét.

Ectopic Írja be a páciens méhen kívüli terhességeinek anamnézisét.

Fetus # Írja be a magzatok számát (pl. ikreknél „2").

A terhesség 
időtartama 280 nap

EDD = LMP + 280 nap

GA = aktuális dátum - LMP (aktuális dátum = Voluson®730Expert 
szerinti dátum)

LMP = EDD – 280 nap
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NOTE: További információkért lásd: „Patient Information" (Páciensadatok) képernyő (*** '„Patient 
Information" (Páciensadatok) párbeszédpanel' on page 11 ***)

Válassza ezt a gombot a Past exam (Előző vizsgálat) párbeszédpanel előhívásához. (Csak 
az OB alkalmazásban elérhető)

Lehetőség van a magzatok táblázata közötti váltásra, ha egynél több magzatot írt be a 
pácienshez a párbeszédpanelen.

NOTE: Ezen a panelen a korábban más rendszereken végzett ultrahangvizsgálatok adatait lehet 
bevinni. Az adatok később magzati trendek (grafikonok) készítésére használhatók. A 
mérések listázása az aktuális mérési beállításoktól függ. A további lapokon a mérési 
oszlopok megváltoznak, de a vizsgálat ideje oszlop ugyanaz marad.

Ha az LMP nem használható, a rendszer a számításokhoz az aktuális dátumból levonja a 
magzati kort.
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Ez a mező a vizsgálat kezdeti és befejezési idejét mutatja.

Hozzon létre új bevitelt a vizsgálati dátum beírásával (csak az aktuális idő és az LMP közötti 
dátum lehetséges).

Írja be a más rendszeren végzett korábbi vizsgálatok mérési adatait.

Használja a felfelé, illetve a lefelé mutató nyilat a lista görgetésére, ha a lista hosszabb a 
rendelkezésre álló sorok számánál.

Az előző, illetve a következő oldalra való lépéshez használja ezeket a gombokat, vagy az 
érintőfelület [Previous] (Előző) vagy [Next] (Következő) gombját.

Használja ezt a gombot a bevitel törléséhez.

Az alábbi üzenet jelenik meg:

A [Yes] (Igen) választásával jóváhagyja a vizsgálat törlését, a [No] (Nem) választásával 
pedig folytatja az adatbevitelt.
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Használja ezt a gombot vagy a [Cancel] (Mégse) gombot a Patient Information 
(Páciensadatok) párbeszédpanelre való visszatéréshez az adatok mentése nélkül.

Használja ezt a gombot vagy a [Save&Exit] (Mentés és kilépés) gombot a Patient (Páciens) 
párbeszédpanelre való visszatéréshez az adatok mentésével.

NOTE: Csak a past exam (előző vizsgálat) panelen bevitt adatok jelennek meg. (Az ezen a 
készüléken végzett vizsgálatokból vett mérések nem jelennek meg.) A past exam (előző 
vizsgálat) panelen bevitt adatok a magzati trendkészítésre kerülnek felhasználásra, és ezek 
a vizsgálatok fel lesznek sorolva a previous report (előző jelentés) szakaszban is. Lásd: 
Összefoglaló jelentés – Grafikon (*** 'Összefoglaló jelentés - Graph (Grafikon)' on page 33 
***)

4.7.3.3 Páciensada-
tok – Nőgyógyászat

(GYN)

Alkalmazás-specifikus adatok:

NOTE: További információkért lásd: „Patient Information" (Páciensadatok) képernyő (*** '„Patient 
Information" (Páciensadatok) párbeszédpanel' on page 11 ***)

LMP
Az utolsó menstruáció első napját kell bevinni a kiválasztott 
időformátumban (pl. nn-hh-éééé).
Megjegyzés: az utolsó vérzés első napját kell beírni.

Exp. Ovul. A tüszőrepedés várható ideje

Day of Cycles Ciklus hossza

Gravida Írja be a páciens terhességi anamnézisét.

Para Írja be a páciens élveszülési anamnézisét

Aborta Írja be a páciens abortuszainak anamnézisét.

Ectopic Írja be a páciens méhen kívüli terhességeinek anamnézisét.
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4.7.3.4 Páciensada-
tok – Kardiológia

(CARD)

Alkalmazás-specifikus adatok:

Mértékegység kiválasztása: helyezze a kurzort a mértékegységet jelölő mezőbe a 
hanyattegérrel és nyomja meg a bal vagy jobb egérgombot. A választható 
mértékegységek megjelennek (sorrendben).

NOTE: A BSA értéke automatikusan kerül kiszámításra a magasság és súly bevitele után. Ha a 
magasság, illetve a súly nem kg-ban és cm-ben lett beírva, a BSA számításának 
megkezdéséhez át kell alakítani a mértékegységeket.

A BSA kiszámítási képlete

WT [kg] HT [cm] BSA [m2]

NOTE: További információkért lásd: „Patient Information" (Páciensadatok) képernyő (*** '„Patient 
Information" (Páciensadatok) párbeszédpanel' on page 11 ***)

Magasság Írja be a páciens magasságát valamelyik mértékegységben (cm, láb, 
hüvelyk).

Weight (Súly): Írja be a páciens súlyát valamelyik mértékegységben (kg, font, 
uncia).

BSA Testfelszín (számított érték, nem bevihető)

HR Szívfrekvencia
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4.7.3.5 Páciensada-
tok – Urológia (URO)

Alkalmazás-specifikus adatok:

NOTE: A PPSA ng/ml/gramm mértékegységű szám, mely megadja a PSA normálértékét, ami egy 
adott térfogatú prosztatánál várható. Számított PSA = Térfogat (gramm) x 0,15 ng/ml/g (az 
együttható faktor a mérési beállításoknál (Measure Setup) beállítható)

NOTE: További információkért lásd: „Patient Information" (Páciensadatok) képernyő (*** '„Patient 
Information" (Páciensadatok) párbeszédpanel' on page 11 ***)

4.7.3.6 Páciensada-
tok – Érrendszeri

(VAS)

NOTE: További információkért lásd: „Patient Information" (Páciensadatok) képernyő (*** '„Patient 
Information" (Páciensadatok) párbeszédpanel' on page 11 ***)

4.7.3.7 Páciensada-
tok – Neurológia

(NEURO)

NOTE: További információkért lásd: „Patient Information" (Páciensadatok) képernyő (*** '„Patient 
Information" (Páciensadatok) párbeszédpanel' on page 11 ***)

PSA Írja be a prosztata-specifikus antigén értékét

PPSA 1. együttható Írja be a számított PSA-együttható első értékét.

PPSA 2. együttható Írja be a számított PSA-együttható második értékét.

Nincs bevihető alkalmazás-specifikus adat.

Nincs bevihető alkalmazás-specifikus adat.
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4.7.3.8 Páciensada-
tok – Kisrészek (SM

P)

NOTE: További információkért lásd: „Patient Information" (Páciensadatok) képernyő (*** '„Patient 
Information" (Páciensadatok) párbeszédpanel' on page 11 ***)

4.7.3.9 Páciensada-
tok – Gyer-

mekgyógyászat
(PED)

NOTE: További információkért lásd: „Patient Information" (Páciensadatok) képernyő (*** '„Patient 
Information" (Páciensadatok) párbeszédpanel' on page 11 ***)

4.7.3.10 Páciensada-
tok – Ortopédia

(ORTHO)

NOTE: További információkért lásd: „Patient Information" (Páciensadatok) képernyő (*** '„Patient 
Information" (Páciensadatok) párbeszédpanel' on page 11 ***)

4.7.3.11 A páciensa-
datok szerkesztése

Érintse meg az [Edit] (Szerkesztés) gombot, amely a Patient (Páciens) menüből érhető el 
lásd: (*** 'Patient (Páciens) menü' on page 9 ***. fejezet)

NOTE: Ha 3D/4D adatokat tölt vissza a Sonoview alkalmazásból, a szerkesztés nem lehetséges (az 
[Edit] (Szerkesztés) gomb szürke).

Nincs bevihető alkalmazás-specifikus adat.

Nincs bevihető alkalmazás-specifikus adat.

Nincs bevihető alkalmazás-specifikus adat.
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Működését lásd: Szabványos adatbevitel (*** 'Szabványos adatbevitel' on page 21 ***)

A páciensadatok átmenetileg tárolódnak. Az Edit Patient Information (Páciensadatok 
szerkesztése) művelet bezárul. Az előző művelet aktiválódik.

NOTE: Az azonosítószám nem módosítható.
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4.7.4 Szabványos adatbevitel

1. BEVITELI MEZŐ KIJELÖLÉSE

3 módon jelölhet ki beviteli mezőt:

1. a hanyattegérrel
2. az érintőfelülettel
3. a billentyűzettel

1.) Beviteli mező kijelölési módja:

2.) Beviteli mező kijelölési módja:

Érintse meg az érintőfelület megfelelő gombját.

NOTE: Ha ismételten megérinti a [Name] (Név) gombot, az írás kurzor a „Last Name" (Vezetéknév) a 
„First Name" (Utónév) és a „Middle Name"(második utónév) bevitelére szolgáló mezőre ugrik.

3.) Beviteli mező kijelölési módja:

Billentyűzet: nyomkodja az [Enter] vagy a [Tab] billentyűt (a beviteli mezők kijelölése 
sorrendben történik).

2. Vigye be a páciensadatokat

A billentyűzet segítségével adja meg a páciensadatokat.

Hanyattegér: helyezze a kurzort a beviteli mezőbe
Bevitel: válasszon ki egy beviteli mezőt; nyomja meg a hanyattegér 
bal vagy jobb gombját.
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A billentyűzeten az [Enter] billentyű megnyomásakor az adatok bevitelre kerülnek, és a 
következő beviteli mező kijelölődik.

NOTE: Ha a “Capitalize Letter in Patient Names" (Páciens neve nagy kezdőbetűkkel) jelölőnégyzet a 
rendszerbeállításkor be lett jelölve, a kezdőbetűk a név mezőkben automatikusan nagybetűk 
lesznek. lásd: Felhasználói beállítások (*** 'Felhasználói beállítások' on page 7 ***)

Megjegyzések:

• a rendszer automatikusan létrehozza a páciens azonosítószámát (ID). Az 
automatikusan létrehozott azonosító a billentyűzet segítségével átírható egy már 
létezőre.

• A más rendszeren létrehozott páciensadatokat csak a Patient Identification (ID) 
(Páciensazonosító) mező értékével lehet azonosítani! Ha nem az automatikusan 
létrehozott azonosítót használja, ellenőrizze, hogy az ugyanarra a páciensre 
vonatkozó azonosító mindenhol egyező.

3. MENÜVEZÉRLŐ GOMBOK

A páciensműveletekből az előző műveletbe történő visszalépés során az előzőleg 
megadott páciensinformációk törlődnek.

Törli a páciensadatokat. Új páciensadatok beviteléhez az ID mezőt kell kijelölni.

A páciensadatok átmenetileg tárolódnak. A páciensadatok szerkesztési művelete bezárul, 
és az előző művelet aktiválódik.
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NOTE: A vizsgálat indítása („Start Exam") a [2D] vagy a [Freeze] (Rögzítés) gomb lenyomásával is 
lehetséges.

Kilépés a párbeszédpanelből: [Yes] (Igen): az aktuális mérési adatok a vizsgálat adatai 
lesznek. [No] (Nem): az aktuális mérési adatok és a képernyő törlődik, és a 2D vizsgálati 
mód elindul.

A páciensadatok szerkesztési művelete bezárul, és az előző művelet aktiválódik.

Ha vannak ideiglenes mérések, és nincs megadva páciens, illetve 
nincs folyamatban mentés/küldés vagy automatikusan indított 
adatgyűjtés, a rendszer megjeleníti a „Start Exam with previous 
measurements?" (Vizsgálat indítása az előző mérésekkel?) 
tájékoztató panelt a képernyőn.

Ha nincs megadva páciens, illetve nincs folyamatban mentés/
küldés vagy automatikusan indított adatgyűjtés, a rendszer 
megjeleníti a „Start Exam with old ultrasound image?" (Vizsgálat 
indítása a korábbi ultrahangképpel?) tájékoztató panelt a 
képernyőn.
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NOTE: Ha az Auto Start Acquisition (Adatgyűjtés automatikus indítása) be lett jelölve, a rendszer 
automatikusan új adatgyűjtést indít a 2D módban a Start Exam (vizsgálat indítása) 
megnyomásakor, a panel megjelenítése nélkül. Lásd: Felhasználói beállítások (*** 
'Felhasználói beállítások' on page 7 ***)

A panel kétféleképpen zárható be: [Yes] (Igen): a vizsgálat elindul további teendő nélkül (a 
korábbi képpel). [No] (Nem): a képernyő törlődik és a 2D vizsgálati mód elindul.

A páciensadatok szerkesztési művelete bezárul, és az előző művelet aktiválódik.
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4.7.5 Páciensadatok visszakeresése külső munkalista-kiszolgálóról

A külső munkalista-kiszolgálón található adatok a [Worklist] (Munkalista) gomb 
lenyomásával tekinthetők meg. Ez a gomb a „Patient Information" (Páciensadatok) 
párbeszédpanelen található (*** '„Patient Information" (Páciensadatok) párbeszédpanel' on 
page 11 ***).

Jelölje ki a kívánt „Search" (Keresés) mezőt a hanyattegérrel vagy az érintőfelület megfelelő 
gombjával.

Kattintson erre a gombra (vagy az érintőfelületen a [Search] (Keresés) gombra) a 
vonatkozó bevitel kereséséhez
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NOTE: Ha több lépésből álló műveletet hív elő a munkalistáról, csak egy bevitel keletkezik. A lépések 
számát az S# oszlopban láthatja.

Jelölje ki az eredményt a hanyattegérrel és a bal vagy jobb oldali egérgombbal, [Set] 
(Beállítás).

Kattintson erre a gombra (vagy az érintőfelületen a [Search] (Keresés) gombra.

NOTE: Ha nem létezik MPPS-kiszolgáló és nem állnak rendelkezésre a művelet adatai, akkor a 
munkalista adatai betöltődnek a páciensadatokat tartalmazó párbeszédpanelre.

Lásd: DICOM - MPPS (*** 'DICOM – MPPS' on page 16 ***. fejezet)

A további műveletek akkor lehetségesek, ha létezik MPPS-kiszolgáló, és a művelet adatai 
rendelkezésre állnak:

1. Jelöljön ki a hanyattegérrel egy bejegyzést ezen a listán, és nyomja meg a hanyattegér 
középső gombját.

Megjelennek a részletes DICOM adatok:

Válassza ki az egyik gombot ezek közül a vonatkozó műveleti lépés részletes DICOM 
adatain történő navigációhoz.

Válassza a [Close] (Bezárás) gombot a munkalistához való visszatéréshez.

2. Jelöljön ki a hanyattegérrel egy bejegyzést ezen a listán, és nyomja meg a [Select] 
(Kijelölés) gombot.

A „Procedure Step" (műveleti lépés) panel jelenik meg:
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NOTE: A műveleti lépés panel felsorolja a kiválasztott művelethez tartozó összes lépést. A fejléc 
szakasz tartalmazza a kiválasztott lépésre vonatkozó legfontosabb információt.

Jelöljön ki a hanyattegérrel egy bejegyzést ezen a listán, és nyomja meg a hanyattegér 
középső gombját. Megjelennek a részletes DICOM adatok:

A műveleti lépés állapota lehet none (nincs indítva), in progress (folyamatban), completed 
(végrehajtva) vagy discontinued (megszakítva).

Válassza ezt a gombot a lépés végrehajtásához egy MPPS végrehajtási üzenet küldésével 
(csak „in progress" (folyamatban) állapot esetén lehetséges).

Válassza ezt a gombot a lépés törléséhez MPPS megszakító üzenet küldésével (csak „in 
progress" (folyamatban) állapot esetén lehetséges).

Válassza ezt a gombot a művelet nem azonnali, hanem a „Start Exam" (Vizsgálat indítása) 
gombnak a páciensadatok párbeszédpanelen való megnyomása utáni indításához (csak 
akkor lehetséges, ha más lépés nincs folyamatban és a lépés állapota not started (nincs 
indítva)).

Válassza ezt a gombot a vizsgálat azonnali indításához a páciensadatok 
párbeszédpanelre való visszatérés nélkül (csak akkor lehetséges, ha más lépés nincs 
folyamatban („in progress") és a lépés állapota not started (nincs indítva)).
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Válassza ezt a gombot a lépés azonnali indításához (csak akkor lehetséges, ha más lépés 
nincs folyamatban).

Válassza ezt a gombot a worklist (munkalista) panelre vagy a páciens menüre való 
visszatéréshez (a műveleti lépés indítási helyétől függően).

Kattintson erre a gombra (vagy az érintőfelületen az [Exit] (Kilépés) gombra. A Worklist 
(Munkalista) keresőképernyőről való kilépés. A keresési eredmény nem lesz átmásolva.

Felhívjuk a figyelmet a következőkre:

A [Worklist] (Munkalista) gomb kiválasztása csak akkor lehetséges, ha a „Worklist Service" 
(Munkalista-szolgáltatás) DICOM-címe meg lett adva a rendszerbeállításkor. lásd: DICOM-
cím megadása (*** '3. 7. 2 DICOM-cím megadása' on page 30 ***)

4.7.6 Keresés a páciensek listájában

Jelölje ki a [Search] (keresés) gombot a kurzorral és a bevitelhez nyomja meg a bal vagy 
jobb egérgombot.

Ez a gomb a „Patient Information" (Páciensadatok) párbeszédpanelen található (*** 
'„Patient Information" (Páciensadatok) párbeszédpanel' on page 11 ***).

A „Search Results Dialog" (Keresés eredménye párbeszédpanel) menü megjelenik a 
képernyőn.
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Keresési folyamat:

• Írjon be azonosítót vagy nevet a megfelelő mezőbe a billentyűzet segítségével.
• Jelölje ki az eredményt a hanyattegérrel és a bal vagy jobb oldali gombbal, [Set] 

(Beállítás). Az eredmény kiemelve jelenik meg. Kétszeri kattintással kiválaszthatja és 
azonnal átmásolhatja az eredményt a „Patient Information" (Páciens adatai) 
képernyőre.

• vagy kattintson a [Select] (Kijelölés) gombra

A keresés eredménye átmásolódik a páciensadatok párbeszédpanel képernyőjére. A 
„Patient Information" (Páciensadatok) képernyő (*** '„Patient Information" (Páciensadatok) 
párbeszédpanel' on page 11 ***) ismét megjelenik.

Kilépés a keresési panelről, a keresési eredmény nem lesz átmásolva. A „Patient 
Information" (Páciensadatok) képernyő (*** '„Patient Information" (Páciensadatok) 
párbeszédpanel' on page 11 ***) ismét megjelenik.

Kilépés a keresési panel képernyőről, a keresési eredmény nem lesz átmásolva. A „Patient 
Information" (Páciensadatok) képernyő (*** '„Patient Information" (Páciensadatok) 
párbeszédpanel' on page 11 ***) ismét megjelenik.
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4.8 Megjegyzés fűzése képhez 

[ABC] - Megjegyzések funkciógombja Nyomja meg ezt a gombot a dokumentálás funkció 
indításához. Másodszori megnyomásakor a szövegbevitelt kikapcsolja, de a beírt szöveget 
nem törli ki.

Két módon írhat a képernyőre:

Megjegyzés (*** 'Megjegyzés beírása' on page 30 ***): a billentyűzet gombjaival Kész 
szövegű megjegyzések (*** 'Kész szövegű megjegyzések' on page 30 ***): választás az 
érintőfelületen megjelenített előre megadott szavakból

4.8.1 Megjegyzés beírása

Ez a funkció lehetővé teszi szöveg írását az ultrahangképre a billentyűzetről olvasás és írás 
módban is. A beírás kitörlődik egy vizsgálófej vagy program kiválasztásakor. A megjegyzési 
területen kívül nem lehet szöveget beírni.

Működés:

1. Aktiválja az Annotation (Megjegyzés) módot az [ABC] gombbal.
2. A billentyűzettel írja be a kívánt szöveget.

Megjegyzések:

• a szöveg kezdőpontja, azaz a kurzor pozíciója változtatható:
• Trackball (Hanyattegér)
• a nyílbillentyűkkel (balra, jobbra, fel, le)
• az [Enter] billentyűvel (új sor) és a
• törlés vissza billentyűvel (az utolsó karaktert törli)

• A hanyattegérrel, a [Home] billentyűvel vagy a nyílbillentyűkkel állíthatja be a szöveg 
bal szélét.

4.8.2 Kész szövegű megjegyzések

Ez a funkció lehetővé teszi adott szöveg gyors elhelyezését a képen. A felhasználó 
mindegyik alkalmazáshoz 40 szót programozhat be. A TEXT AUTO (AUTOMATIKUS SZÖVEG) 
programozását lásd: Felhasználói beállítások (*** 'Felhasználói beállítások' on page 7 ***)
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1. Aktiválja az Annotation (Megjegyzés) módot az [ABC] gombbal. Az auto annotation 
(kész szövegű megjegyzések) menü megjelenik az érintőfelületen.

2. Érintsen meg egy „szó" gombot. Az első szó megjelenik a kurzor helyén. Válasszon egy 
új szót (a régi és új szó közé szóköz kerül), vagy írjon be egy karaktert a billentyűzettel 
(a régi szó és új karakter közé szóköz kerül).

A Szöveg funkció kikapcsol, de a beírt szöveg nem törlődik. Térjen vissza az utolsó aktív 
menühöz.

Kétféle karakterméret közül választhat.

Az utolsó művelet (a szabadon beírt betű vagy a kész szövegszó) törlődik.

A megjegyzés területre bevitt összes szöveg törlődik.

A kurzor az aktuális alaphelyzetbe ugrik (Init position) (Kezdő pozíció).
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Az automatikus szöveg első, második ... oldala megjelenik. 1 : aktuális oldal / (2) : a 
rendelkezésre álló oldalak száma

Az aktuális kurzorpozíciót tárolja, mint alaphelyzetet.

Érintse meg az [Appl.] (Alkalmazás) gombot, ha más, az alkalmazáshoz kapcsolódó 
kifejezést szeretne választani.

Másik alkalmazás kiválasztása után a menü visszaváltozik a text (szöveg) menüre, és a 
kiválasztott alkalmazás gombjai jelennek meg.

Visszatérés az Auto Annotation (Kész szövegű megjegyzések) menüre, ha nincs új 
kiválasztott alkalmazás.

Felhívjuk a figyelmet a következőkre:

A fő alkalmazás (a „Probe Selection" (Vizsgálófej kiválasztása) menüből kiválasztott) nem 
változik! Az érintőpanelen az [Appl.] (Alkalmazás) gomb megérintése átvált az „Application 
Select" (Alkalmazás kiválasztása) menüre. Ha a „Probe Selection" (Vizsgálófej kiválasztása) 
menüben kiválasztott fő alkalmazást választja, a szöveg alkalmazás menüje is erre az 
alkalmazásra áll át (vált át).
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Megjegyzések:

• a szöveg kezdőpontja, azaz a kurzor pozíciója változtatható:
• Trackball (Hanyattegér)
• a nyílbillentyűkkel (balra, jobbra, fel, le)
• az [Enter] billentyűvel (új sor) és a
• törlés vissza billentyűvel (az utolsó karaktert törli)

• A hanyattegérrel, a [Home] billentyűvel vagy a nyílbillentyűkkel állíthatja be a szöveg 
bal szélét.

4.8.3 Indikátor

Indikátor funkciógomb Az [Indikátor] gomb lenyomásával az érintőpulton megjelenik az 
Indicator (Indikátor) menü. A legutóbb használt indikátor (vagy alapbeállításként az 
érintőmenüben első helyen szereplő) megjelenik a képernyőn.

Működés:

1. kapcsolja be az indikátor funkciót (funkciógomb). A legutóbb kiválasztott indikátor 
megjelenik a megjegyzések kijelzési területének közepén.

2. Válassza ki a kívánt indikátor típusát, vagy használja a megjelenített indikátort.
3. Helyezze el az indikátort a hanyattegérrel.
4. Állítsa be az indikátor irányát (digipot, 360ş elforgatás lehetséges).
5. Rögzítse az indikátort a jobb vagy bal egérgomb megnyomásával [Set] (Beállítás).
6. Új indikátor beállítása a folyamat 3. – 5. lépéseinek ismétlésével lehetséges. Amikor a 

hanyattegér gömbjét görgeti, megjelenik a következő indikátor.
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Az indikátor funkciót kikapcsolja, de az előzőleg elhelyezett indikátort nem törli ki. Térjen 
vissza az utolsó aktív menühöz.

Utolsó művelet (egy elhelyezett indikátor) törlődik.

A megjegyzések megjelenítésére szolgáló területen az összes elhelyezett indikátor törlődik.

4.8.4 Piktogramok

Piktogramok (testjelek) kijelzése

A vizsgálat helyének jelölésére a páciensen grafikus szimbólumok (testjelek) választéka áll 
rendelkezésre. Rövid fényes vonal jelzi a vizsgálat helyét. Ezt a vonalat szabadon lehet 
pozícionálni a testjel szimbólumon.

A [Testjel] gomb lenyomása átváltja az érintőfelületet a bodymark (testjel) menüre. Az 
előzőleg használt testjel jelenik meg a képernyőn.

Működés:

1. kapcsolja be a piktogram funkciót (funkciógomb). A legutóbb kiválasztott piktogram 
megjelenik a megjegyzések utoljára kiválasztott kijelzési helyén.

2. A megjelenő piktogram megváltoztatásához jelöljön ki egy piktogramot az 
érintőfelületen.

3. Helyezze el a letapogatási síkot jelző vonalat a hanyattegérrel.
4. Igazítsa a jel irányát az [Angle] (Szög) gomb elforgatásával.
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5. Nyomja le a hanyattegér felső gombját, hogy a megjegyzések kijelzési területén a 
letapogatási síkot jelző vonal pozicionálásáról a piktogram pozicionálására váltson.

6. Kilépés: nyomja le a hanyattegér bal gombját a letapogatási síkot jelző vonal 
rögzítéséhez, és a testjellel jelölt utolsó aktív menühöz való visszatéréshez.

NOTE: 

• A letapogatási sík jelzését az írás és az olvasás mód is megjeleníti.

Visszatérés a megjelenített testjelet tartalmazó legutóbbi aktív menühöz.

Visszatérés a kikapcsolt testjelet tartalmazó legutóbbi aktív menühöz.

Érintse meg ezt a gombot a különféle alkalmazásokhoz kapcsolódó testjelek közötti 
váltáshoz.

Másik alkalmazás kiválasztása után a menü visszaváltozik a testjel menüre, és a 
kiválasztott alkalmazás testjelei jelennek meg.

Visszatérés a testjel menüre, ha nincs új kiválasztott alkalmazás.

Felhívjuk a figyelmet a következőkre:
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A fő alkalmazás (a „Probe Selection" (Vizsgálófej kiválasztása) menüből kiválasztott) nem 
változik! Az érintőpanelen az [Appl.] (Alkalmazás) gomb megérintése átvált az „Application 
Select" (Alkalmazás kiválasztása) menüre. Ha a „Probe Selection" (Vizsgálófej kiválasztása) 
menüben kiválasztott fő alkalmazást választja, a testjel menü alkalmazás menüje is erre az 
alkalmazásra áll át (vált át).
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 5. fejezet

2D mód
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5. 2D mód

A 2D képernyő tartalmazza az ultrahangképet, a tájolási jelet, a páciensadatokat, a 
képinformációt, a szürkeárnyalati skálát, a mélységi skálát a fókuszzóna jeleivel és az 
aktuális TGC-görbét.

Az ultrahangkép a letapogatófejbe visszaérkező, a szövet által visszavert hanghullámokból 
ered. A jeleket a rendszer felerősíti, átalakítja és leképezi egy olyan képfeldolgozó görbe 
segítségével, amelyik minden visszaverődési intenzitást egy szürke árnyalathoz rendel. 
Minél nagyobb a visszaverődési intenzitás, annál világosabb a szürke színárnyalat. A 
beérkező visszaverődések az ultrahang képernyőn egy vonal mentén sorba rendeződnek. 
A vonal mentén való elhelyezkedés a visszaverődés keletkezésének mélységére utal.

A 2D mód használatát lásd: A 2D főmenü (*** 'A 2D főmenü' on page 3 ***)

A 2D beállítások változtatását lásd: 2D almenü (*** 'A 2D almenü' on page 21 ***. fejezet) és 
Szürkeségi és színtérkép (*** 'Szürkeségi és színtérkép' on page 24 ***. fejezet)

A speciális funkciók használatáról, lásd: Eszközök (*** 'Eszközök' on page 2 ***)

Speciális 2D megjelenítési módok és funkciók használatát lásd:

• Felharmonikus képalkotás (HI) (*** 'Harmonikus képalkotás (HI)' on page 8 ***)

• Optimalizált szöveti képalkotás (OTI) (*** 'Optimalizált szöveti képalkotás (OTI)' on page 
9 ***. fejezet)

• β-nézet (Béta nézet) (*** 'b-nézet (Béta nézet)' on page 9 ***)

• Kombinált fókusz és frekvencia (FFC) (*** 'Kombinált fókusz és frekvencia (FFC)' on 
page 9 ***)

• Kódolt aktiválás (CE) (*** 'Kódolt aktiválás (CE)' on page 10 ***)

• Keresztsugaras összetett felbontású képalkotás (XBeam CRI) (*** 'Keresztsugaras 
összetett felbontású képalkotás (XBeam CRI)' on page 10 ***)

• Leképezés foltcsökkentéssel (SRI) (*** 'Leképezés foltcsökkentéssel (SRI II)' on page 11 
***)

A kiegészítő (választható) működési módokat lásd:

• B-áramlás (*** 'B-áramlás' on page 28 ***)

• XTD-nézet (*** 'XTD-nézet (Bővített nézet)' on page 32 ***)

• Kódolt kontrasztanyagos képalkotás (*** 'Kontrasztanyagos képalkotás' on page 41 
***)
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5.1 A 2D főmenü

[2D mód] gomb (funkciógomb) Nyomja meg ezt a gombot, ha egy más módból 2D 
megjelenítési módba akar váltani.

A 2D mód használatáról lásd: 2D műveletek (*** '2D műveletek' on page 4 ***. fejezet)

A 2D beállítások változtatását lásd: 2D almenü (*** 'A 2D almenü' on page 21 ***. fejezet) Ez 
a kapcsoló szolgál a 2D kép képerősítés szabályozására is. lásd: 2D erősítés (*** '2D 
erősítés' on page 4 ***)

A 2D főmenü megjelenik az érintőképernyőn. (írás mód)

Példa:

3D endo-vaginális konvex tömb szonda
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Példa:

2D lineáris vizsgálófej

Megjegyzések:

• Csak olvasás módban az Angle (szög), Beta View (béta nézet), Focal Zones 
(fókuszzónák), OTI (optimalizált szöveti képalkotás), Frequency (frekvencia), Trapezoid 
mode (trapezoid mód), CE, FFC és XBeam CRI, SRI (és e módok kombinációjának) 
változtatása nem lehetséges.

• A fókuszzónák, OTI, β-nézet, Frekvencia, Szög, Trapezoid-mód, FFC, XBeam, CRI CE és 
SRI és Trapezoid funkciók billentyűi csak akkor jelennek meg az érintőképernyőn, ha 
azok használhatók a kiválasztott vizsgálófejhez.

• A Trapezoid mód csak lineáris vizsgálófejekkel alkalmazható.

5.2 2D műveletek

A 2D műveletek az alábbiakat tartalmazzák:

2D erősítés (*** '2D erősítés' on page 4 ***. fejezet) 2D mód mélység (*** '2D mód mélység' 
on page 5 ***. fejezet) 2D képszög  (*** '2D képszög' on page 5 ***.fejezet) TGC csúszó 
vezérlőelemek (*** 'TGC csúszó vezérlőelemek' on page 6 ***. fejezet) 2D automatikus 
optimalizálás (*** '2D automatikus optimalizálása' on page 6 ***. fejezet) Kibocsátott 
teljesítmény ( . fejezet*** 'Kibocsátott teljesítmény' on page 7 ***) Transzmitter fókusza (*** 
'Transzmitter fókusza' on page 7 ***. fejezet) Detektor frekvenciatartománya (*** 'Detektor 
frekvenciatartománya' on page 8 ***. fejezet) Harmonikus képalkotás (HI) (*** 'Harmonikus 
képalkotás (HI)' on page 8 ***. fejezet) Optimalizált szöveti képalkotás (OTI) (*** 'Optimalizált 
szöveti képalkotás (OTI)' on page 9 ***. fejezet) β-nézet (Béta nézet) (*** 'b-nézet (Béta 
nézet)' on page 9 ***. fejezet) Kombinált fókusz és frekvencia (FFC) (*** 'Kombinált fókusz és 
frekvencia (FFC)' on page 9 ***. fejezet) Trapezoid mód (*** 'Trapezoid mód' on page 10 ***. 
fejezet) Kódolt aktiválás (CE) (*** 'Kódolt aktiválás (CE)' on page 10 *** fejezet) 
Keresztsugaras összetett felbontású képalkotás (XBeam CRI) (*** 'Keresztsugaras összetett 
felbontású képalkotás (XBeam CRI)' on page 10 ***) Leképezés foltcsökkentéssel (SRI) (*** 
'Leképezés foltcsökkentéssel (SRI II)' on page 11 ***) Képtájolás (*** 'Kép tájolása' on page 
11 ***) Több képablakos megjelenítés (*** 'Több képablakos megjelenítés' on page 12 ***) 
Képsormód (*** 'Film mód' on page 15 ***)

5.2.1 2D erősítés

Az erősítés („Gain") vezérlőgombjával a 2D kép összességében vett fényessége állítható be. 
Az erősítésszabályozás vezérlőgomb állításával a visszavert visszaverődések erősítése 
változtatható. Minden beérkező visszaverődés erősítése ugyanazzal az értékkel történik a 
mélységtől függetlenül.

[2D mód] gomb: forgassa el a teljes kép érzékenységének (fényerő) beállításához

Ha a GAIN (ERŐSÍTÉS) vezérlőgombot jobbra fordítja, a teljes kép fényesebb lesz. Ha a GAIN 
(ERŐSÍTÉS) vezérlőgombot balra forgatja, a teljes kép sötétebb lesz.
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Megjegyzések:

• az aktuális erősítési értéket a képernyő kijelzi [GN...].
• A 2D erősítés változtatása csak bekapcsolt 2D módban (Egy, Két és Négy képablakos) 

és aktivált valós idejű módban (detektálási mód) lehet. (függetlenül más további 
módoktól, mint a CFM vagy PW...)

5.2.2 2D mód mélység

Ezzel a funkcióval az ultrahangkép vizsgálni kívánt területének mélységtartománya 
állítható. A képvonalak száma és a felvételek gyakorisága automatikusan optimalizálódik. 
A mélység változtatása csak valós idejű (írás) módban lehetséges.

A [Depth] (Mélység) vezérlőgomb lefelé nyomásával a 2D kép mélységtartománya 
növekszik, és a megjelenített kép mérete csökken a teljes mélységtartomány 
megjelenítése céljából. A [Depth] (Mélység) vezérlőgomb felfelé nyomásával a 2D kép 
mélységtartománya lecsökken és a megjelenített kép mérete nő.

A mélység változtatásával a 2D kép megjelenítése, a mélységi skála, az akusztikus 
teljesítményindexek (MI, TIS, TIB, TIC), a felvételek gyakorisága és fókuszmélység is 
megfelelően változik.

Megjegyzések:

• a maximális és minimális mélység a kiválasztott szondától függ. Az aktuális mélység 
[cm-ben] az információs fejlécen látható.

• Olvasás mód: a megjelenített 2D kép ismét a képernyőre kerül a mélységi tartomány 
változtatása nélkül.

5.2.3 2D képszög

Használja az [Angle] (Szög) vezérlőt a 2D kép vizsgálni kívánt területének kijelölésére. A 
kisebb megtekintési méret előnye, hogy a 2D felvételek gyakorisága a kisebb 
szektorszélesség miatt megnő.

→ A kép szélességének növeléséhez fordítsa el a vezérlőt az óramutató járásával 
megegyező irányba. ← A kép szélességének csökkentéséhez fordítsa el a vezérlőt az 
óramutató járásával ellenkező irányban.
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Megjegyzések:

• ha a kiválasztott vizsgálófej lehetővé teszi a 2D szögállítást, a digipot vezérlő felett 
kijelző mutatja az értéket.

• Digipot képernyő: görbe elrendezésű vizsgálófej: Szög [degree] (fok)

5.2.4 TGC csúszó vezérlőelemek

A „TGC slide controls" (TGC csúszó vezérlőelemek) a 2D kép bizonyos mélységeiben 
változtatják az erősítést, hogy lehetővé tegye a visszaverődés idővel (mélység) arányos jel 
gyengülésének pontos kompenzációját .

A TGC csúszó vezérlőelemek használhatók a mélység szerinti erősítés (fényerő) szelektív 
állításához.

Tolja a csúszkát balra az adott 2D mélység erősítésének csökkentéséhez

Csúsztassa a gombot jobbra az adott 2D mélység erősítésének növelésére.

Megjegyzések:

• a csúszkák standard állása a középső állás a különböző letapogatófejek előre 
beállított idő szerinti erősítés kompenzálása miatt.

• A csúszkák beállítása nem tárolódik semmilyen felhasználói programban a csúszkák 
abszolút állása miatt.

5.2.5 2D automatikus optimalizálása

Ez a funkció optimalizálja a kontraszt felbontását a letapogatási terület hisztogramja 
szerint. Az ROI (vizsgálni kívánt terület) formája a vizsgálófejtől, a letapogatási mélységtől 
és szögtől függ. Az elsődleges eredmény egy érték az aktuális hisztogram bal és jobb 
végpontjára vonatkozóan.

Az [auto] gomb lenyomása automatikusan optimalizálja a szürkeségi skálát a kontraszt 
felbontásának növelésére. Amikor a funkciógombot újra megnyomja, frissítésre kerül a 
hisztogramnak megfelelő optimalizálás és aktív marad.

Nyomja meg az [auto] gombot kétszer a 2D kép automatikus optimalizálásának 
kikapcsolásához.
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Megjegyzések:

• ha az automatikus optimalizálási funkció aktív, az [auto] gomb fényesen világít.
• Ha az automatikus optimalizálás aktív, csillag (* a szürkeségi térkép száma közelében) 

jelenik meg a B mód képinfó területén. (Például: C5 / M7*)
• Az automatikus optimalizálás használata szintén lehetséges a pulzushullám (PW) 

Doppler módban; lásd: PW automatikus optimalizálása *** 'A PW automatikus 
optimalizálása' on page 5 ***

• Az automatikus optimalizálás a 3D/4D módban is lehetséges; lásd: Automatikus 
optimalizálás térfogat módban *** 'Reference Image (Referenciakép)' on page 23 ***

• CFM-ben, CW-ben, PD-ben a 2D kép optimalizált beállításai megmaradnak, de az 
[auto] funkció le van tiltva.

5.2.6 Kibocsátott teljesítmény

A [Transmit Power] (Kibocsátott teljesítmény) gomb vezérli a vizsgálófej akusztikus 
teljesítményét. A jól értékelhető információ nyerését még lehetővé tévő legalacsonyabb 
értékre ajánlott állítani. A teljesítményszintet és az expozíciós időt tartsa OLYAN 
ALACSONYAN, AMENNYIRE CSAK LEHET.

Az akusztikus teljesítmény vezérlésére a [Power] (Teljesítmény) gombot használja.

Megjegyzések:

• az aktuális teljesítményérték a képernyő képinfó területén jelenik meg.
• A lehetséges maximális akusztikus teljesítményt ezzel a vezérlő funkcióval lehet 

csökkenteni, ha bizonyos mechanikai és hőindex értékeket túllépett.
• A kibocsátott teljesítmény állítása minden más mód aktuális teljesítmény-beállítását is 

megváltoztatja.

5.2.7 Transzmitter fókusza

A kiválasztott fókusz zóna meghatározza az ultrahangsugár optimalizált élességének 
mélységtartományát. A [Foc Num] (Fókuszsz.) mező az érintőképernyőn megjeleníti a 
fókuszzónáknak a vizsgálófejre aktuálisan beállított számát, ami a fókuszzónák váltását 
teszi lehetővé.

A [Foc.Zones] (Fók. zónák) számának kijelöléséhez használja a vezérlőgombot (az 
érintőképernyő alatt).

A fókuszzónák lehetséges száma a használatban lévő vizsgálófejtől függ. A 2D kép bal 
oldalán lévő nyilak jelölik az aktív fókuszzónákat a helyzetük szerint.
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Használja a [Focus Depth] (Fókuszmélység) digipotot az aktuális fókuszzóna(zónák) 
mélységpozíciójának kiválasztására. A fókuszzóna/-zónák mélységpozícióját a jelzőnyilak 
jelölik.

Megjegyzések:

• a fókuszzónák kiválasztása után a maximális lehetséges akusztikus teljesítményt 
alkalmasan lecsökkenthetjük.

• Minél több fókuszzónát állít be, annál alacsonyabb a felvételek gyakorisága.

5.2.8 Detektor frekvenciatartománya

A „Frequency range" (Frekvenciatartomány) beállítása lehetővé teszi a 2D kép magas 
felbontás/alacsonyabb áthatolás, közepes felbontás/közepes áthatolás, vagy alacsonyabb 
felbontás/magas áthatolás közötti gyors váltást. A vizsgálófej szélessávú jeléből egy 
bizonyos indítási frekvencia és sávszélesség kivonásra kerül, és aztán ez folyamatosan 
változik a mélységgel. Minden vizsgálófej három fix vételi beállítással rendelkezik, 
amelyeket egyszerűen irányíthat a [Freq] (Frekv.) menügombbal.

Használja a [Freq] (Frekv.) menügombot a vételi frekvencia tartományának állítására. 
Három állás lehetséges: felbontás, normál, áthatolás

Megjegyzések:

• a kiválasztott frekvenciatartomány az érintőképernyőn jelenik meg.
• A frekvenciatartomány a B mód képinformáció területének 2. sorában jelenik meg: 

pl. 7,5 - 5,0 Mhz 7,5 indító frekvencia 5,0 záró frekvencia

5.2.9 Harmonikus képalkotás (HI)

A szövet nem csak a kibocsátott névleges frekvenciával veri vissza a hangot, hanem annak 
duplájával, triplájával, négyszeresével stb. (felharmonikus frekvenciák) is, a „nem lineáris 
terjedés" fizikai effektus következtében. A kódolt felharmonikus képalkotás jobb 
szürkeárnyalati kontrasztot szolgáltat a standard ultrahangos képalkotáshoz képest. Ez a 
technika különösen hasznosnak bizonyult nehezen leképezhető páciensek esetén és 
kevésbé valószínű a műtermék kialakulása.

Kapcsolja be / ki a „Coded" [Harmonic Imaging] (Kódolt felharmonikus képalkotás) funkciót 
2D módban.

Ha a fény világít: a HI aktív (a vevő által vett frekvencia a sugárzott frekvencia 
duplája).

Gyengén világít: a HI elérhető a kiválasztott szondával, de nem aktív (a legutóbb 
beállított kibocsátott frekvencia aktív).

Nem világít: a HI használata nem lehetséges a kiválasztott szondával.
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Használja a [Harm.Frequ.] (Harm. frekv.) vezérlőt a frekvencia tartományának állítására. 
Három beállítás lehetséges: magas, közepes, alacsony

Megjegyzések:

• a felharmonikus frekvencia beállítás a B mód képinfó területén a második sorban 
jelenik meg. 

5.2.10 Optimalizált szöveti képalkotás (OTI)

Az OTITM funkció lehetővé teszi, hogy a vizsgáló „finomra hangolja" a rendszert a 
különböző fajtájú szövetek detektálásához

Használja az [OTI] vezérlőt a vonatkozó paraméter beállításához. Négy állás lehetséges: 
zsír-, tömör, cisztás és normál szövet.

Megjegyzés: a megfelelő paraméter beállítása javítja a képminőséget.

5.2.11 β-nézet (Béta nézet)

A „Beta View" (Béta nézet) funkció lehetővé teszi a 3D vizsgálófejek térbeli O-tengely 
pozíciójának állítását 2D módban. A megjelenített szimbólumban a zöld vonal az 
akusztikus blokk helyét jelzi. + és - jelzi a megfelelő pásztázási irányt az érintőképernyőn.

A vezérlőgomb elforgatása megváltoztatja az akusztikus blokk helyzetét. A vezérlőgomb 
megnyomása az akusztikus blokk helyzetét visszaállítja 0°-ra.

Megjegyzések:

• a Béta nézet funkció csak egyes 3D vizsgálófejekkel elérhető.
• A szimbólum csak akkor jelenik meg, ha a helyzet a 0°-tól eltérő.
• A max. vagy min. tengely elérésekor felhangzik egy rövid hangjelzés.

5.2.12 Kombinált fókusz és frekvencia (FFC)

Kombinált fókusz és frekvencia (FFC) technológia két különböző kibocsátott frekvenciát és 
két fókusztartományt alkalmaz a 2D képen. Ez a funkció kombinálja az alacsony frekvencia 
áthatolást növelő, és a magas frekvencia nagy felbontást megtartó előnyét. Csökkenti a 
foltok és műtermék kialakulását a 2D képen, hogy könnyebbé tegye a nehezen 
leképezhető páciensek vizsgálatát.

Kapcsolja be / ki az [FFC] Kombinált fókusz és frekvencia funkciót 2D módban.
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5.2.13 Trapezoid mód

A Trapezoid mód előnye: a detektálási terület nagyrészt megnövelhető a lineáris 
megjelenítéshez képest a szondaszéli ultrahangsugarak irányításával

A lineáris vagy trapezoid mód kijelzésének választása.

Megjegyzések:

• ezek a gombok automatikusan megjelennek a 2D mód menüjében, ha a kiválasztott 
vizsgálófej képes a Trapezoid módra

• A Trapezoid mód korlátozások nélkül alkalmazható Doppler és Színes módban.

5.2.14 Kódolt aktiválás (CE)

A kódolt aktiválás (CE) javítja a képfelbontást és az áthatolást a távolabbi területen. Ez 
lehetővé teszi nagyobb frekvencia használatát a technikai nehézségeket okozó betegeken.

Kapcsolja be / ki a [CE] funkciót 2D módban.

Megjegyzés: a [CE] (CE) aktiválása csökkenti a felvételi gyakoriságot.

5.2.15 Keresztsugaras összetett felbontású képalkotás (XBeam CRI)

Ebben a sajátos 2D módban a pulzusok továbbítása nem csak az akusztikus ablakra 
merőlegesen történik, hanem átlós irányban is. Öt sugárnyalábot korrelál egy képi vonal 
leképezéséhez. A keresztsugaras összetett felbontású képalkotás (XBeam CRI) előnye a 
nagyobb kontrasztfelbontás jobb szövet-megkülönböztethetőséggel és egyértelműbb 
szervhatárokkal. Hangsúlyosak az érfalak és a szövetrétegek is, a könnyebb felismerés 
céljából.

Kapcsolja be / ki az [XBeam CRI] funkciót 2D módban és változtassa a kontraszt felbontás 
szintjét a [+] és a [-] gombok segítségével az érintőképernyőn.

Megjegyzés:

• ha a [XBeam CRI] (XBeam CRI) 2D módban bekapcsolt állapotban van, az a statikus 3D 
előkészítő módban , illetve a statikus 3D adatgyűjtés során is felhasználásra kerül.
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5.2.16 Leképezés foltcsökkentéssel (SRI II)

A leképezés foltcsökkentéssel(SRI) egy simító típusú szűrő, ami csökkenti a foltok 
megjelenését az ultrahangfelvételen. Használható bármely szondával vagy klinikai 
alkalmazással, amikor a képen lévő foltok zavarják a kép vizsgálni kívánt részletét.

A 2D mód főmenüjében aktiválja az [SRI] (SRI) funkciót és változtassa a simítás szintjét a [+] 
és [-] gombokkal az érintőképernyőn.

Megjegyzés:

• A Speckle Reduction Imaging (Leképezés foltcsökkentéssel) egy választható opció. Ha 
ez az opció nincs telepítve, az [SRI] gomb nem látható.

5.2.17 Kép tájolása

(Bal/Jobb, Fel/Le)

Ezzel a funkcióval a kép tájolása a képernyőn a beteghez viszonyítva váltakozik a bal és 
jobb oldal között a vizsgálófej elfordítása nélkül. A tájolási jel mutatja az aktuális tájolást. A 
jelölő és a vizsgálófej alakja közötti kapcsolatot lásd : vizsgálófejek és biopszia *** 'Szondák 
és biopszia' on page 2 ***.

A kép bal és jobb oldali tájolása közötti váltáshoz érintse meg az érintőképernyőn a [bal/
jobb] gombot (2D főmenü).

A kép fel- és lefelé történő tájolása közötti váltáshoz érintse meg az érintőfelületen a [fel/le] 
gombot (2D főmenü).

FIGYELEM Ez a szűrő simítja a végleges képet (a struktúrák kisimíthatók).

A diagnosztikához a vizsgálni kívánt területet ellenőrizni kell az SRI szűrő nélkül.
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Megjegyzés:

• a tájolási jel zöld az aktív 2D képen, és fehér a kimerevített kettős vagy négyes képen.
• Az RRE6-10 vizsgálófej tájolása különbözik minden más vizsgálófejétől, lásd: 

vizsgálófej tájolása *** 'Szonda tájolása' on page 2 ***.

5.2.18 Több képablakos megjelenítés

„Multi Format" (Több képablakos megjelenítés) esetén a [Dual] (Kettős) és [Quad] (Négyes) 
funkciógomb teszi lehetővé több 2D kép egyidejű megjelenítését a képernyőn. A 
hanyattegér felső gombjával, illetve az adott funkciógombbal válthat a megjelenítési 
formátumok között.

A 2D módban három megjelenítési mód létezik, eltérő képernyő-elrendezéssel.

• Egy képablakos megjelenítés
• Két képablakos megjelenítés (*** 'Két képablakos megjelenítés' on page 12 ***)

• Négy képablakos megjelenítés (*** 'Négy képablakos megjelenítés' on page 13 ***)

5.2.18.1 Két képa-
blakos megjelenítés

A [Dual] (Kettős) megjelenítés funkciógombja: ezzel a funkciógombbal lehet az egy vagy a 
négy képablakos megjelenítésről a két képablakos megjelenítésre váltani.

Megjegyzés: jelenleg a két kép egymás alatti elhelyezése még nem elérhető.

Valósidejű mód: a funkciógomb megnyomás pillanatában a képernyőn látható valós idejű 
2D képet rögzíti az egyik képen, a másik képen pedig a élőben folytatódik a vizsgálat. 
Következő pozíció (Kettős): 1 > 2 >1 és így tovább.

Kimerevített mód (olvasás mód): a funkciógomb kiválasztja a következő képet a valós 
idejű mód aktiválása nélkül, így lehetőség nyílik a képi utómunkára (kép nagyítás, 
képsorkészítés stb.) a kimerevített képen. Ha a másik pozícióban nincs kép tárolva, akkor a 
valós idejű mód aktiválódik a másik pozícióban.

A hanyattegér jobb gombjának megnyomásával :

Valósidejű mód: az [Update 2D] (2D frissítés) gomb kimerevíti a 
valós idejű aktuális 2D képet, és elindítja a valós idejű 2D képet a 
másik ablakban.
Kimerevített mód: az [Update 2D] (2D frissítés) gomb az aktuális 
ablakban elindítja a valós idejű 2D képet az utolsó beállításokkal.
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Hanyattegér felső gombja:

Freeze (Kimerevítés) gomb:

Valósidejű mód: a [Freeze] (Kimerevítés) gomb megállítja a valós idejű 2D képet az 
aktuális ablakban.

Kimerevített mód: a [Freeze] (Kimerevítés) gomb aktiválja a kimerevített 2D kép valós 
idejű módban való megjelenítését az aktuális ablakban. A legutóbbi valós idejű beállítások 
kerülnek alkalmazásra az új kiválasztott megjelenítési pozícióban.

Működés:

1. válassza a Két képablakos megjelenítési módot.

Megjegyzés: jelenleg a két kép egymás alatti elhelyezése még nem elérhető.

2. Merevítse ki a képet.

3. válassza ki a következő ablakot a formátum funkciógombbal.

4. Állítsa meg a következő képet

Ha a kép ki van merevítve, és az [Update 2D] (2D frissítés) gombot (a hanyattegér jobb 
oldali gombját) nyomja meg, ugyanaz a kép lesz kiválasztva és az lesz az aktív.

Ha a kép aktív (valós idejű módban) van, a jobb oldali egérgomb, az [Update 2D] (2D 
frissítés), megnyomásával a másik kép lesz kiválasztva és az lesz az aktív.

Az Egy képablakos megjelenítési módba való visszatéréshez a [Single] (Egyes) 
funkciógombot kell megnyomni.

5.2.18.2 Négy képa-
blakos megjelenítés

[Quad] (Négy képablakos) megjelenítés funkciógombja: nyomja meg ezt a gombot az egy 
vagy két képablakos módról a „Quad" (Négy képablakos) módra váltáshoz.

Valósidejű mód (detektálás mód): négy képablakos megjelenítés funkciógombját 
megnyomva a képet megállítja az aktuális ablakban és a valós idejű kép látszik a 
következő ablakban. Következő pozíció (Négyes): 1 > 2 > 3 > 4 >1 és így tovább ciklikusan

A hanyattegér felső gombjával válthat az aktuális 2D kép Cine 
(Képsor) és 2D kép pozíciója között.
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Rögzítés mód (olvasási mód): a funkciógomb kiválasztja a következő ablakot a valós idejű 
mód aktiválása nélkül, megengedve a rögzített kép utófeldolgozását (nagyítás, filmkészítés 
stb.). Ha a következő pozícióban nincs kép tárolva, akkor a valós idejű mód aktiválódik a 
következő pozícióban.

A hanyattegér jobb gombjának megnyomásával :

Hanyattegér felső gombja:

Freeze (Kimerevítés) gomb:

Valósidejű mód: a [Freeze] (Kimerevítés) gomb megállítja a valós idejű 2D képet az 
aktuális ablakban.

Kimerevített mód: a [Freeze] (Kimerevítés) gomb aktiválja a kimerevített 2D kép valós 
idejű módban való megjelenítését az aktuális ablakban. A legutóbbi valós idejű beállítások 
kerülnek alkalmazásra az új kiválasztott megjelenítési pozícióban.

Működés:

1. válassza ki a Négy képablakos megjelenítési módot.
2. Merevítse ki a képet.
3. válassza ki a következő ablakot a formátum funkciógombbal.
4. Állítsa meg a következő képet

Ha a kép ki van merevítve, és az [Update 2D] (2D frissítés) gombot (a hanyattegér jobb 
oldali gombját) nyomja meg, ugyanaz a kép lesz kiválasztva és az lesz az aktív.

Ha a kép aktív (valós idejű módban) van, a jobb oldali egérgomb, az [Update 2D] (2D 
frissítés), megnyomásával a másik kép lesz kiválasztva és az lesz az aktív.

Valósidejű mód: az [Update 2D] (2D frissítés) gomb megállítja a 
valós idejű 2D képet az aktuális ablakban, és elindítja a valós idejű 
2D képet a következő ablakban.
Kimerevített mód: az [Update 2D] (2D frissítés) gomb az aktuális 
ablakban elindítja a valós idejű 2D képet az utolsó beállításokkal.

A hanyattegér felső gombjával válthat az aktuális 2D kép Cine 
(Képsor) és 2D kép pozíciója között.
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Az Egy képablakos megjelenítési módba való visszatéréshez a [Single] (Egyes) 
funkciógombot kell megnyomni.

5.2.19 Film mód

A letapogatás során a [Freeze] (Rögzítés) gomb megnyomásakor a filmmemóriában 
bizonyos számú felvétel (az utolsó vizsgálati sorozat 2D képei) eltárolódik. A szekvencia 
képenként visszanézhető.

Kijelzés: „Cine: xxx" (Film xxx) az állapotkijelzési területen.

Az „egy képsor több képablakban" (Cine-Split) funkció két és négy képablakos 
megjelenítéssel, lásd: Egy képsor több képablakban (*** 'Egy film több képablakban' on 
page 15 ***) 2D automatikus képsor egy, kettő és négy képablakos megjelenítéssel, lásd: 
2D automatikus képsor (*** '2D automatikus film' on page 16 ***)

Megjegyzések:

• a tárolt képek száma a letapogatási vonalak számától, a letapogatási mélységtől és a 
nagyítástól függ. Rögzítés módban a szekvencia hossza kijelzésre kerül a monitoron. 
Kijelzés:„Cine: xxx" (Képsor: xxx)

• A képsormód elindítása kitörli a méretjeleket és kijelzéseket.
• A képsor funkció (működés és tárolás) megegyezik a 2D módban és a CFM módban.

5.2.19.1 Egy film
több képablakban

Egy szekvencia több képablakos módban történt kimerevítése után a szekvencia 2 vagy 4 
különböző képe egyidejűleg megjeleníthető a két, illetve négy képablakos megjelenítési 
formátumban. 

Az adott [Format] (Formátum) funkciógombjával a következő kimerevített 2D képsor 
megjelenítésére válthat a képsor memóriájának visszajátszásával.

Megjegyzések:

• a két képablakos módban rögzített 2D képsoron minden kép feleannyi memóriát foglal 
el, mint az egy képablakos módban rögzített.

• A négy képablakos képsormódban rögzített minden 2D kép csak a memória negyedét 
foglalja el.

• A több képablakos megjelenítés lehetséges az automatikus képsormódban is, lásd 2D 
automatikus képsor (*** '2D automatikus film' on page 16 ***).

Görgessen vízszintesen a hanyattegérrel a tárolt sorozat 2D 
képeinek egyenkénti megjelenítéséhez. Az utolsó tárolt sorozat az 
utolsó letapogatási művelet során keletkezett képekből áll, és 
tárolódik a [Freeze] (Kimerevítés) funkciógomb megnyomása után 
indított következő letapogatási műveletig.

Görgessen vízszintesen a hanyattegérrel a tárolt sorozat 2D 
képeinek megjelenítéséhez.
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5.2.19.2 2D automa-
tikus film

A „2D Auto Cine" (2D automatikus képsor) funkcióval a felhasználó visszanézhet egy 
bizonyos szekvenciát (elejétől a végéig) az egy, kettő és négy képablakos formátum 2D és 
2D/színes képeiből. A visszanézési sebesség és a nagyítás változtatható.

Működés:

1. tároljon el egy 2D képet vagy CFM képet.

NOTE: A [Format] (Formátum) funkciógombbal válassza ki a kívánt kettő vagy négy képablakos 
formátumú képet.

2. Érintse meg a [2D Cine] (2D képsor) gombot. A 2D képsormenü megjelenik a képernyőn.

3. Jelölje ki a sorozat kezdőképét. A kiválasztott ultrahangkép egyidejűleg megjelenítésre 
kerül a képernyőn.

4. Jelölje ki a sorozat utolsó képét. A kép megjelenik a képernyőn.

5. Válassza ki a visszanézési sebességet A 100% a felvételi sebességnek felel meg (valós 
idő).

6. Válassza ki a beolvasási gyakoriságot (0,8-2,4 tényező).

7. Válassza ki a képsormód visszanézési irányát.
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A képek csak az elsőtől az utolsóig sorrendben jelennek meg.

A képek sorra megjelenítődnek az elsőtől az utolsóig, majd az utolsótól az elsőig.

8. Indítsa el/állítsa le a 2D Auto Cine (2D automatikus képsor) funkciót. Kettő és több 
képablakos formátumban csak az aktív 2D kép filmszekvenciája (zöld ponttal jelölve) 
jelenik meg.

Megjegyzések:

• a 2D Auto Cine (2D automatikus film) funkció csak olvasás módban használható.
• A 2D Auto Cine (2D automatikus film) funkció több képablakos formátumban is 

használható.

Ezért válassza ki a kívánt képet a [2D Cine] (2D képsor) megérintése előtt. A következő 
megállított 2D képre váltáshoz nyomja meg az [Exit] (Kilépés) gombot, válassza ki a 
képet, aktiválja a [2D Cine] (2D képsor) opciót, majd nyomja meg a [Start] (Indítás) 
gombot az aktív 2D kép memóriájának (zöld ponttal jelölve) visszajátszásához.

• Ha megállította az automatikus képsor lejátszását, görgessen a hanyattegérrel 
vízszintesen a tárolt szekvencia 2D képeinek egyenkénti megjelenítéséhez.

• Nyomja meg az [Exit] (Kilépés) gombot, hogy visszatérjen a 2D rögzítés mód menübe.
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5.2.20 Beolvasási nagyítás

A kép felnagyítható olvasás és írás módban a „Zoom' (Nagyítás) funkcióval.

olvasás mód:

írás mód:

Használja a [Zoom] (Nagyítás) menüvezérlő gombot a nagyítási tényező kiválasztásához. 
Kilenc tényező választható: 0,8 és 2,4 között.

Megnyomásával a tényező 1,0 értéke automatikusan beállítódik. Akkor is elérhető, ha a 
Nagy felbontású nagyítás (Teljes nagyítás vagy Nagy felbontású nagyítás) aktív, de nincs 
befolyással arra a területre, ami az áttekintő képen ki lett jelölve.

Megjegyzés:

• 3 D szondák használatakor írás módban a „Zoom" (Nagyítás) digipot a „β-View" (β-
nézet) funkcióhoz is hozzárendelt. lásd: β-nézet (*** 'b-nézet (Béta nézet)' on page 9 
***. fejezet) A választott szimbólum érintése a második funkcióba váltást eredményezi.
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5.2.21 Nagy felbontású nagyítás

A 2D kép felnagyítható írás módban. A megjelenített nagyítási keret az egész 2D kép 
területére kiterjeszthető; a nagyítási keret mérete is változtatható. A letapogatási 
gyakoriság és a vonalsűrűség automatikusan optimalizálódik az írás módban aktív 
nagyítási keretnek megfelelően.

1. Nyomja meg a [HR-Zoom] (HR nagyítás) gombot.

2. Pozicionálja a nagyítási keretet a vizsgálni kívánt terület fölé

3. Változtassa meg a nagyítási doboz méretét a hanyattegér görgetésével.

Görgetés:

4. Pozícionálja a nagyítási dobozt és válasszon a PanZoom (Teljes nagyítás) (hanyattegér 
bal gombja) és a HDZoom (Nagy felbontású nagyítás) (hanyattegér jobb gombja) között.

5. Az áttekintő ablak megjelenik:

A hanyattegér 2 funkcióval rendelkezik: a térfogatdoboz helyzetét 
és méretét változtatja. Az aktivált funkció megjelenik az 
állapotkijelzési területen.

Nyomja meg a hanyattegér feletti gombot a hanyattegér 
funkciójának a pozicionálásról a méretezésre történő átváltásához 
és viszont.

↑ a doboz méretének csökkentése függőleges irányban

↓ a doboz méretének növelése függőleges irányban

→ a doboz méretének növelése vízszintes irányban

← a doboz méretének csökkentése vízszintes irányban
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Az áttekintő kép minden felvétellel frissítődik, kivéve a HD nagyítás módot; az áttekintő kép 
itt nem frissül. Ez az utolsó kép, mielőtt a HD nagyítás aktiválódik.

Az áttekintő ablak beállításainak igazításához, lásd Felhasználói beállítások *** 
'Felhasználói beállítások' on page 7 ***

Megjegyzések:

• az áttekintő képen a nagyítási keret sárga körvonallal jelenik meg, és megegyezik a 
képernyőn kinagyított résszel. A beolvasási nagyítás használata semmilyen hatással 
nincs az áttekintő képen a nagyítási keret kijelzésére.

• Áttekintő ablak teljes képernyőhöz, négy és két ablakos megjelenítéshez használható 
az alábbi módokban elérhető: B mód, CFM mód, PD mód, HD áramlás, B áramlás és 
Kontraszt.

• Az áttekintő ablak nem jelenik meg az alábbi módokban: PW mód, CW mód, M mód és 
3D/4D mód. Ha ezek közül valamelyik módot aktiválja, az áttekintő ablak nem látszik. 
Ha a módot újra deaktiválja, az áttekintő ablak ismét megjelenik.

NOTE: Minden változtatás (nagyítás/kicsinyítés, az áttekintő kép vagy a nagyítási doboz 
méretezése és pozicionálása stb.) csak a jelenlegi aktív ablakra (zöld GE logó) és az új 
ablakokra lesz érvényes (a változtatás után frissítettekre)

NOTE: A teljesítmény Doppler, a színes Doppler és a HD-áramlás módban a nagyítási doboz 
elhelyezése megfelel a színes keretnek, mérete pedig a színes doboz 10%-kal növelt mérete. 
Ha a doboz mérete vagy elhelyezése változik, a színes és nagyítási doboz beállításai úgy 
változnak, hogy a fenti arány megmaradjon. A nagyítási doboz a színes kerethez van 
kapcsolva (az irányítás miatti változások pl. az irányítási szög vagy a doboz méretének 
módosítása, ugyanúgy hatnak a nagyítási keretben is.) Szín csak akkor látható az áttekintő 
ablakban, ha az aktiválás előtt a HD nagyítás már be volt kapcsolva. A szín kerete nem 
mozdul el az áttekintő képen.

NOTE: 

• HD nagyítás esetén az áttekintő kép nem frissítődik. Ez az utolsó kép, mielőtt a HD 
nagyítás aktiválódik.

• Teljes nagyítás esetén az áttekintő kép „élő". Minden felvétellel frissítődik. A szürkeségi, 
illetve a színtérkép módosítása az áttekintő képet is befolyásolja.

Nyomja meg a [HR-Zoom] (HR nagyítás) gombot a Nagy felbontású nagyítás funkcióból 
való kilépéshez.
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5.3 A 2D almenü

A 2D mód főmenünek aktívnak kell lennie

Érintse meg a [Sub 2D] (2D almenü) gombot. Megjelenik a 2D almenü.

NOTE: Változtatások kizárólag írás módban hajthatók végre (A vezérlők nem működnek írás 
módban). Olvasás módban csak a szürkeségi és a színtérkép változtatható.

Az alábbi funkciók használhatók:

Állandósági szűrő (*** 'Állandósági szűrő' on page 21 ***. fejezet) Sorszűrő (*** 'Sorszűrő' on 
page 22 ***. fejezet) CRI-szűrő (*** 'CRI szűrő' on page 22 ***. fejezet) Dinamikus vezérlés 
(*** 'Dinamikus vezérlés' on page 22 ***. fejezet) Kiemelés (*** 'Kiemelés' on page 23 ***. 
fejezet) Zajszűrés (*** 'Zajszűrés' on page 23 ***. fejezet) Minőség (*** 'Minőség' on page 24 
***. fejezet) Szürkeségi és színtérkép (*** 'Szürkeségi és színtérkép' on page 24 ***. fejezet) 
Eszközök (*** 'Eszközök' on page 2 ***. fejezet)

5.3.1 Állandósági szűrő

A „Persistence" (Állandóság) alapján történő szűrés az egyes felvételek között átlagol, ezzel 
lehetővé teszi a 2D képen lévő foltok kiküszöbölését. Magasabb állandósági szűrési 
beállítással az átlagolás több felvétel alapján történik. Az állandóság szűrési mértéke 1 és 
8 között állítható a 2D almenüben írás módban.

Az állandóság szűrő a képernyő képinformáció területén jelenik meg.

Megjegyzés:

Ez a funkció nem érhető el, ha a Keresztsugaras összetett felbontású képalkotás (XBeam 
CRI) (*** 'Keresztsugaras összetett felbontású képalkotás (XBeam CRI)' on page 10 ***) be 
van kapcsolva
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5.3.2 Sorszűrő

A „Line Filter" (Sorszűrő) simítja a képet a vizsgálófej felszínével párhuzamos irányban (vagy 
görbület mentén). A szűrés mértékét a felhasználó állíthatja be, több szűrés csökkenti a zajt 
a kép részletességének rovására.

Három fokozat áll rendelkezésre: kikapcsolt, alacsony, magas

kikapcsolt: nincs szűrés alacsony: 2 vonal szűrése (12,5/75/12,5%) magas: három vonal 
szűrése (25/50/25%)

Megjegyzés: ez a funkció nem elérhető, ha Keresztsugaras összetett felbontású 
képalkotás (XBeam CRI) (*** 'Keresztsugaras összetett felbontású képalkotás (XBeam CRI)' 
on page 10 ***) be van kapcsolva.

5.3.3 CRI szűrő

Ha ez a szűrő „high" (magas) fokozatra van állítva, az XBeam CRI-kép simítására kerül sor. A 
CRI szűrő „off" (kikapcsolt) beállítása élesebb XBeam CRI-képet eredményez.

Négy állás áll rendelkezésre: off (kikapcsolt), low (alacsony), mid (közepes) és high (magas)

Megjegyzés:

ez a funkció csak akkor érhető el, ha Keresztsugaras összetett felbontású képalkotás 
(XBeam CRI) (*** 'Keresztsugaras összetett felbontású képalkotás (XBeam CRI)' on page 10 
***) be van kapcsolva.

5.3.4 Dinamikus vezérlés

A „Dynamic Control" (Dinamikus vezérlés) lehetővé teszi a szürkeárnyalat egy részének 
kiemelését, hogy bizonyos kóros képletek jobban láthatóvá váljanak. 12 különböző 
dinamikus vezérlési görbe közül lehet választani.

A dinamikus vezérlés mértéke megjelenik a képernyő képinfó területén.
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Dinamikus vezérlés: C1–C12

Megjegyzés:

• A szürkeségi értékek megjelenítése a kiválasztott szürkeségi térképtől is függ. A 2D 
szürkeségi térkép kiválasztását lásd: Szürkeségi és színtérkép ( *** 'Szürkeségi és 
színtérkép' on page 24 ***).

5.3.5 Kiemelés

Az „Enhance" (kiemelés) funkcióval a visszaverődésben található bizonyos információk úgy 
kerülnek digitális feldolgozásra, hogy azok szemmel könnyen láthatóvá válnak (pl. 
szomszédos anyagrétegek). A kiemelési funkciónak köszönhetően finomabb, élesebb 
képek keletkeznek.

Hat érték lehetséges: 0, 1, 2, 3, 4, 5

A finomítás mértéke megjelenik a képernyő képinfó területén.

5.3.6 Zajszűrés

A gyenge visszaverődési információk nem jelenítődnek meg a képernyőn a beállított 
zajszűrési szint alatt. A Zajszűrés funkció meghatározza azt az amplitúdó szintet, ami alatt 
a visszaverődést már nem kell leképezni, hanem vissza kell utasítani. Túl magasra állított 
visszautasítási szint rossz szöveti leképezéshez vezet. (pl. a zajszűrés jól használható az 
éren belüli műtermékek kiküszöbölésére.)

A zajszűrés megjelenik a képernyő képinformáció területén.

A zajszűrés maximuma: 255 A zajszűrés minimuma: 0 Lépték: 5



2D mód

5-24 Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv
KTD100583 5. javított kiadás

5.3.7 Minőség

A „Quality" (Minőség) beállítása lehetővé teszi a képfelbontás és a felvételi gyakoriság 
közötti kompromisszum kialakítását.

magas: nagy felbontás / alacsonyabb felvételi gyakoriság normál: normál felbontás / 
közepes felvételi gyakoriság alacsony: alacsonyabb felbontás / nagyobb felvételi 
gyakoriság

5.4 Szürkeségi és színtérkép

A szürkeségi térkép határozza meg a visszaverődéshez tartozó kijelzés fényerejét annak 
amplitudójával arányosan. A színtérkép határozza meg a visszaverődéshez tartozó kijelzés 
színét annak amplitudójával összefüggésben. Az egyéni igényektől függően „keményebb' 
vagy „lágyabb' kép nyerhető ezzel a funkcióval, és ez beállítható olvasási és írás módban is 
(utófeldolgozás). A megjelenített szürkeárnyalati skála megfelel a beállított szürkeségi 
térkép görbéjének. Az eltérő görbéjű szürkeségi térképek eltérő képalkotási módokhoz 
kapcsolódnak.

A 2D szürkeségi térkép kiválasztását lásd: 2D szürkeségi térkép (*** '2D szürkeségi térkép' 
on page 24 ***. fejezet)

Színtérkép kiválasztásához lásd: Színtérkép (*** 'Színtérkép' on page 27 ***. fejezet)

A 3D szürkeségi térkép kiválasztásához lásd: 3D Szürkeségi és színtérkép (*** '3D 
szürkeségi és színtérkép' on page 50 ***. fejezet)

5.4.1 2D szürkeségi térkép

Ez határozza meg az összefüggést a visszaverődés (echó) amplitúdója (bemenet) és 
fényessége (kimenet) között a hozzárendelési táblázatban. Összesen 9 előre definiált és 3 
felhasználói szürkeségi térkép áll rendelkezésre. Függetlenül választhat térképet a 2D-, M-, 
D-, B-áramlás és kontraszt leképezési módok mindegyikéhez (pl. 5-ös térképet a 2D- és a 
2-es térképet az M-leképezéshez stb.). A 3D szürkeségi térkép kiválasztásához lásd: 3D 
Szürkeségi és színtérkép *** '3D szürkeségi és színtérkép' on page 50 ***

1. Az üzemmódtól függetlenül nyomja meg a [Sub xx] (Al xx) gombot, majd a [Gray Map] 
(Szürkeségi térkép) gombot. Megjelenik a Szürkeségi és színtérkép menü.
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2. Válassza ki azt a módot, amelyhez változtatni kívánja a szürkeségi térkép görbéjét. A 
gomb világít: ehhez a módhoz választható ki a szürkeségi térkép.

3. Válassza ki a rendszerben található szürkeségi vagy a felhasználói szürkeségi görbét.

Térjen vissza az utolsó aktív menühöz.

A saját Szürkeségi térkép görbe előállításához; lásd: Szürkeségi térkép szerkesztése menü 
(*** 'Szürkeségi térkép szerkesztése menü' on page 25 ***. fejezet)

5.4.1.1 Szürkeségi
térkép szerkesztése

menü

Szerkesztési menü: a [Gray Edit] (Szürkeségi térkép szerkesztése) funkciógomb 
megnyomásakor megjelenik az Edit (Szerkesztés) menü az érintőképernyőn és a Gray Map 
(Szürkeségi térkép) látható lesz a monitoron. Az Edit (Szerkesztés) funkcióval lehetséges a 
szürkeségi térkép görbéjének létrehozása.
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Exit (Kilépés): visszatérés az előző menühöz. Figyelem, a szerkesztés menüben 
végrehajtott változtatások nem kerülnek mentésre. A szerkesztés módban bevitt új térkép 
előtt érvényes szürkeségi térkép ismét érvényes lesz.

Pos (Poz.): ezen gombok közül egyet megnyomva a szürkeségi görbe egy pontját 
választhatja ki.

NOTE: Ha most az [Exit] (Kilépés) funkciót választja, az Edit (Szerkesztés) menüben végrehajtott 
módosítások tárolódnak, és a gomb pozíciója aktív marad a Gray (Szürkeségi) menüben.

Grafikus kijelzés a képernyőn:

Működés:

1. az érintőképernyőn lévő [Pos 1] (1. poz.) – [Pos 7] (7. poz.) gombok valamelyikének 
megnyomásával válassza ki a módosítani kívánt pozíciót.

2. A kiválasztott pontot most a hanyattegérrel X és Y irányban pozícionálhatja.
3. Más pontok pozíciójának megváltoztatásához járjon el az 1. és a 2.pontban írtak 

szerint.
4. Válasszon egyet a [User 1] (1. felhasználó) elemtől a [User 3] (3. felhasználó) 

lehetőségig terjedő gombok közül a beállított szürkeségi görbe tárolásához.

Megjegyzés: egy algoritmus állítja elő a mind az 5 ponton átmenő közelítő görbét.
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5.4.2 Színtérkép

Ez határozza meg a kapcsolatot a visszaverődés amplitúdója (bemenet) és a színtérképi 
érték (színárnyalat és telítettség) között a referenciatáblázatban. Az aktuális szürkeségi 
térkép határozza meg a fényességet. Összesen 5 egyedi térkép közül választhat a 2D-, M-, 
D-, B-áramlás-, Kontraszt és 3D- képalkotási módok mindegyikére. Például: [Candle] 
(Gyertya) a 2D képalkotáshoz és [Blue] (Kék) az M-képalkotáshoz stb.

1. Az üzemmódtól függetlenül nyomja meg a [Sub xx] (Al xx) gombot, majd a [Gray Map] 
(Szürkeségi térkép) gombot. Megjelenik a Szürkeségi és színtérkép menü.

2. Válassza ki a kiszínezendő módot. A gomb világít: e módhoz választható ki a színtérkép.

3. Válassza ki a színtérképet. A gomb világít: a kiválasztott színtérkép bekapcsol és a 
kiválasztott módhoz lesz kiválasztva.

Megjegyzések: a színtérkép bemenetét az aktuális szürkeségi térkép értékei adják. Ezért a 
színtérkép módosítható a szürkeségi térkép megváltoztatásával.
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5.5 B-áramlás

A B-áramlás segíti a komplex hemodinamika megjelenítését és kiemeli a mozgó részeket 
vagy a vért. Vizuálisan informatív a véráramlás megtekintése akut trombózis, 
parenchymális áramlások és kilövellések esetén.

B-áramlásnak fontos előnyei vannak a színes Doppler móddal szemben:

• kevésbé szögfüggő
• nincs sebességet torzító műtermék
• teljes látómező
• a színes Doppler módnál jobb felbontás

Ezért az áramlási információkat realisztikusabban (intuitívan) jeleníti meg, lehetővé téve 
egyidejűleg a kis- és nagysebességű áramlások megtekintését is.

Az B-áramlás mód használatát lásd: B-áramlás főmenü (*** 'A B-áramlás főmenü' on page 
28 ***. fejezet) Az B-áramlás beállításainak változtatásáról lásd: B-áramlás almenü (*** 'A 
B-áramlás almenü' on page 30 ***. fejezet)

A speciális eszközök használatát lásd: Eszközök (*** 'Eszközök' on page 2 ***. fejezet) és 
Szürkeségi és színtérkép (*** 'Szürkeségi és színtérkép' on page 24 ***. fejezet)

5.5.1 A B-áramlás főmenü

[B-Flow Mode] (B-áramlás mód) gombja (panelgomb)

Nyomja meg a [BF] (BF) vezérlőt a B-áramlás mód aktiválására.

A B-áramlás mód használatát lásd: B-áramlás műveletek (*** 'B-áramlás műveletek' on 
page 29 ***) A B-áramlás beállításainak megváltoztatásáról lásd: B-áramlás almenü (*** 'A 
B-áramlás almenü' on page 30 ***)

A „B-Flow Main" (B-áramlás fő) menü megjelenik az érintőképernyőn (írás mód)
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Megjegyzések:

• A B-áramlás elérhető 3D térfogat-letapogatás módban is. (A 4D adatgyűjtés 
lehetetlen).

• A B-áramlás funkció nem elérhető fázisvezérelt vizsgálófejek esetén.
• B áramlásban csak a fókuszzóna érhető el.
• A B-áramlás aktiválásakor az aktuális 2D beállítások tárolódnak.

A B-áramlás kikapcsolása után ezek a beállítások visszaállítódnak.

5.5.2 B-áramlás műveletek

A B-áramlás műveletek a következőket tartalmazzák:

B-áramlás erősítés (*** 'B-áramlás erősítés' on page 29 ***) Háttér (*** 'Háttér' on page 29 
***) Képtájolás (*** 'Képtájolás' on page 29 ***)

Minden további képoptimalizáló funkció megegyezik a 2D módban leírtakkal. Részletekért 
lásd: 2D műveletek (*** '2D műveletek' on page 4 ***)

5.5.2.1 B-áramlás
erősítés

A „Gain" (Erősítés) vezérlőgomb állításával a visszavert visszaverődések erősítése 
változtatható. Minden beérkező visszaverődés erősítése ugyanazzal az értékkel történik a 
mélységtől függetlenül. Olyan magasra kell állítani, amennyire lehet, anélkül, hogy véletlen 
foltok jelennének meg. Ha az erősítést túl alacsonyra állítja, az érzékenység hiánya 
megnehezíti a kis áramlási rendellenességek detektálását, és a nagy áramlási zavarok 
valószínű alulértékeléséhez vezethet.

[2D Mode] (2D mód) gomb Forgassa el ezt a vezérlőt az erősség állításához, ami a teljes 
kép fényerejét változtatja meg.

5.5.2.2 Háttér Ez a funkció állítja a háttéranatómia megjelenítési szintjét (pl. kikapcsolja a hátteret a vese, 
a máj és a lép vizsgálatakor) és a B-áramlás képet egyesíti a B-kép információival.

Az érintőképernyő alatti kapcsolóval lehet a hátteret kapcsolni. Három állás lehetséges: 0, 
1 és 2

5.5.2.3 Akkumuláció Az akkumuláció felismeri a legerősebb jelet és azt a megadott szinten tartja.

Az érintőképernyő alatti kapcsolóval kapcsolja be az akkumulációt. A következő állások 
lehetségesek: KI, 0,20, 40, 0,60, 0,80, 1,60, 3,20 és határozatlan.

5.5.2.4 Képtájolás

A kép fent/ lent tájolása közötti váltáshoz érintse meg a [fel/le] gombot.
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A kép bal és jobb oldali tájolása közötti váltáshoz érintse meg a [bal/jobb] gombot

5.5.3 A B-áramlás almenü

A „B-Flow Main" (B-áramlás fő) menünek (is) aktívnak kell lennie.

Érintse meg a [Sub B-Flow] (B-áramlás almenü) gombot. Megjelenik a B-áramlás almenü.

NOTE: Változtatások kizárólag írás módban hajthatók végre (A vezérlők nem működnek írás 
módban). Olvasás módban csak a szürkeségi és a színtérkép változtatható.

Az alábbi funkciók használhatók:

Állandóság (*** 'Állandósági szűrés' on page 30 ***. fejezet) Minőség (*** 'Minőség' on page 
31 ***. fejezet) Dinamikus vezérlés (*** 'Dinamikus vezérlés' on page 31 ***. fejezet) 
Kiemelés (*** 'Kiemelés' on page 31 ***. fejezet) Érzékenység/PRI (*** 'Érzékenység/PRI' on 
page 32 ***. fejezet) Szürkeségi és színtérkép (*** 'Szürkeségi és színtérkép' on page 24 ***. 
fejezet) Eszközök (*** 'Eszközök' on page 2 ***. fejezet)

5.5.3.1 Állandósági
szűrés

A „Persistence" (Állandóság) alapján történő szűrés az egyes felvételek között átlagol, ezzel 
lehetővé teszi a 2D képen lévő foltok kiküszöbölését. Magasabb állandósággal kevesebb 
zaj látható, de a gyorsabb mozgás is kevésbé érzékelhető.

Az állandóság 1 és 8 között állítható a B-áramlás almenüben írás módban.

Az állandóság szűrő a képernyő képinformáció területén jelenik meg.
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5.5.3.2 Minőség Ez a beállítás lehetővé teszi a képfelbontás és a felvételi gyakoriság közötti 
kompromisszum kialakítását.

Három minőségi fokozat létezik:

magas: nagyobb felbontás / alacsonyabb felvételi gyakoriság normál: normál felbontás / 
közepes felvételi gyakoriság alacsony: alacsonyabb felbontás / nagyobb felvételi 
gyakoriság

5.5.3.3 Dinamikus
vezérlés

A „Dynamic Control" (Dinamikus vezérlés) funkció lehetővé teszi a szürkeárnyalat egy 
részének finomítását, hogy bizonyos kóros képletek jobban láthatóvá váljanak. 12 
különböző dinamikus vezérlési görbe közül lehet választani.

A dinamikus vezérlés mértéke megjelenik a képernyő képinfó területén.

Dinamikus vezérlés: C1–C12

Megjegyzések:

• A szürkeségi értékek megjelenítése a kiválasztott szürkeségi térképtől is függ. A 2D 
szürkeségi térkép kiválasztását lásd: Szürkeségi és színtérkép ( *** 'Szürkeségi és 
színtérkép' on page 24 ***).

5.5.3.4 Kiemelés Az „Enhance" (kiemelés) funkcióval a visszaverődésben található bizonyos információk úgy 
kerülnek digitális feldolgozásra, hogy azok szemmel könnyen láthatóvá válnak (pl. 
szomszédos anyagrétegek). A kiemelési funkciónak köszönhetően finomabb, élesebb 
képek keletkeznek.

Öt fokozat lehetséges: 1, 2, 3, 4, 5

A finomítás mértéke megjelenik a képernyő képinfó területén.
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5.5.3.5 Érzékenység/
PRI

Az érzékenység/PRI (pulzus gyakorisági időköz) a B-áramlási kép érzékenységének 
állítására szolgál. Az érzékenység növelésével csökken a felvételek gyakorisága; az 
érzékenység csökkentésével nő a felvételek száma.

Az [S./PRI] (É/PRI) használatával az érzékenység minden vizsgált anatómiára változtatható.

Tizenhat állás lehetséges.

5.6 XTD-nézet (Bővített nézet)

Az XTD-nézet lehetőséget nyújt valamely vizsgálófej látómezőjénél szélesebb statikus 2D 
képnek a létrehozására és megtekintésére. Ez a funkció lehetővé teszi olyan anatómiai 
egységek megtekintését és mérését, amelyek túl nagyok ahhoz, hogy egyetlen képen 
megjeleníthetők legyenek

Az XTD-nézet egyedi képfelvételekből egy bővített képet hoz létre, amint a felhasználó 
végigcsúsztatja a vizsgálófejet a bőrfelszínen. A vizsgálófej a detektálás során a mozgás 
irányával párhuzamosan helyezkedik el. Az eredmény minősége valamelyest függ a 
felhasználótól, és a technika teljes körű elsajátításához speciális készségekre és 
gyakorlatra van szükség. Példa erre az érrendszeri struktúrák, illetve a karok és lábak 
összekötő szöveteinek detektálása.

Ez a szimbólum emlékezteti a felhasználót arra, hogy e szolgáltatás nem szándékolt 
használata mérési pontatlanságra vezethet. További részletekért lásd: Mérések az XTD-
képen (*** 'Mérések az XTD-képen' on page 40 ***. fejezet).

Az XTD-nézet használatát lásd: XTD-nézet főmenü (*** 'Az XTD-nézet főmenü' on page 32 
***. fejezet)

A speciális eszközök használatáról lásd: Eszközök *** 'Eszközök' on page 2 *** és 
Szürkeségi és színtérkép *** 'Szürkeségi és színtérkép' on page 24 ***

5.6.1 Az XTD-nézet főmenü

Az [XTD-View] (XTD-nézet) gombja (funkciógomb)

Az [XTD] gomb megnyomásával, az XTD-nézet bekapcsol az előkészítő módban. Egy kék 
doboz jelöli a 2D kép határát. Annak mérete igazodik a 2D kép méretéhez.

A XTD-nézet mód elindításához és használatáról lásd: XTD-nézet műveletek ( *** 'XTD-
nézet műveletek' on page 34 ***. fejezet)

A „XTD-nézet főmenü" megjelenik az érintőfelületen (írás mód).
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Példa: konvex vizsgálófej esetén
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Példa: Egyenes elrendezés

Megjegyzések:

• Az XTD-nézet egy opció. Ha az opciót nem telepítik, az [XTD] billentyű nem aktív.
• Az XTD-nézet az egy képernyő méretét meghaladó detektálási felvételekre 

használható. Mindig lassan, egyenletes sebességgel mozgassa hosszirányban a fejet 
a vizsgálófej-jelölőhöz képest oda vagy visssza.

• Győződjön meg arról, hogy a vizsgálófej a detektálás során mindvégig egy síkban 
marad. Részletekért lásd: Képtájolás, *** 'Kép tájolása' on page 11 ***.

• Az XTD-nézet a képeket rendező sarokvektorok segítségével gyűjti be (és nem 
szeletekről készít képet, mint képsormódban). A kép a detektálással egyidejűleg 
eltárolódik és az a vizsgálat során nyomon követhető.

• Csak a teljes képernyős formátum lehetséges.
• A biopszia vonalvezetésének megjelenítése nem lehetséges XTD-nézet módban.

5.6.2 XTD-nézet műveletek

A képoptimalizálási funkciók (például erősítés, teljesítmény, mélység, képszög, fókusz, OTI 
stb.), megegyeznek a 2D módéival. Részletekért lásd: 2D műveletek (*** '2D műveletek' on 
page 4 ***)
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Vizsgálat végzése XTD-nézetben, lásd: XTD-nézet használata (*** 'XTD-nézet használata' 
on page 35 ***. fejezet)

Ha felmerül a gyanú, hogy hibát vétett az XTD-detektálás során, pihenjen és ismételje 
meg a vizsgálatot.

5.6.3 XTD-nézet használata

1. Az XTD-nézet aktiválása ELŐTT végezze el a részletes anatómiai/patológiai vizsgálatot 
és optimalizálja a szövetmintázat és a látható ablak paramétereit.

2. Nyomja meg az [XTD] gombot a vezérlőpulton. Egy kék doboz jelöli a 2D kép határát.

3. Válassza ki a kívánt adatgyűjtési megjelenítést a [centered] (központi) vagy [moving] 
(mozgó) közül.

Az aktuális 2D detektálás a képernyő közepére kerül. A létrejövő XTD-kép a vizsgálófej 
orientációjától függően a képernyő bal vagy jobb oldalán gördül.

FIGYELEM Az XTD-nézetű képek minőségét és hasznosságát befolyásolja a vizsgálófej mozgása-
mozgatása. A helytelen technika hozzájárulhat a kép torzításához.

Iránymutatások és figyelmeztetések az egyenletes mozgatáshoz:

• Győződjön meg arról, hogy elegendő kontaktgél van a detektálás nyomvonalán.
• Mindig lassan és biztosan mozgassa a vizsgálófejet. A legjobb eredmény a vizsgálófej 

2cm/s (max. 4cm/s) sebességgel történő mozgatásával érhető el.
• A bővített kép teljes hosszában szükséges a folyamatos érintkezés. NE emelje fel a 

vizsgálófejet a bőrfelszínről.
• Mindig tartsa a vizsgálófejet merőlegesen a bőrfelszínre. NE rázza, forgassa vagy 

döntse meg a vizsgálófejet a detektálás során.
• Tartsa a mozgást lehetőség szerint ugyanabban a detektálási síkban. NE csúsztassa 

oldalra a vizsgálófejet.
• NE változtassa meg a mozgás irányát a detektálás közben. pl: NE végezzen 

detektálás közben előre és hátra irányuló mozgást.
• A rendszer ésszerű mozgássebesség tartományt kezel. NE hajtson végre hirtelen 

változtatásokat a mozgatás sebességében.
• A mélyebb detektáláshoz általában lassabb mozgatási sebesség szükséges.
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A kapott 2D kép a képernyő széléig terjed. A detektálás folytatása esetén a kapott kép az 
ellenkező irányba gördül.

Az adatgyűjtés során a következő üzenet jelenik meg az érintőképernyőn.

Ha megérinti az [Exit / Stop acquisition] (Kilépés/Adatgyűjtés leállítása) gombot, a rögzített 
információk törlődnek.

6. Az adatgyűjtés befejezéséhez nyomja meg újra jobb oldali hanyattegérgombot [Stop] 
(Leállítás), vagy nyomja meg a [Freeze] (Kimerevítés) gombot (vagy hagyja, hogy a 
detektálás automatikusan befejeződjön).

Ekkor megjelenik az XTD-nézet, a teljes képernyőre igazított méretben. lásd: Az XTD-nézet 
kép elkészülte után (*** 'Az XTD-nézet kép elkészülte után' on page 37 ***)

4. Az adatgyűjtés megkezdéséhez nyomja meg a hanyattegér 
feletti jobb oldali [Start] (indít) gombot.

Megjegyzés: ha vissza kíván térni az előkészületi módba, nyomja 
meg a hanyattegér jobboldali gombját (az állapotkijelzési mezőben 
megjelenik az XTDpre felirat).
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5.6.4 Az XTD-nézet kép elkészülte után

A XTD-nézeti kép elkészülte után a rendszer automatikusan átkapcsol az XTD olvasási 
menübe. A képernyőn az „Overview" (Áttekintés) megjelenítési formátum lesz látható.

A jó XTD kép széle sima, éles hajlatok nélkül. Iránya egyértelmű, görbék nélküli. A 
megfelelő 2D kép megtekintésekor a kurzor egyenesen mozog az XTD-kép felett, azaz a 
kék doboz mozgási sebessége megegyezik a hanyattegér mozgatás távolságával. A 2D 
képen látható minden struktúra tisztán megtalálható az XTD-képen.

FIGYELEM Iránymutatások és figyelmeztetések az XTD-képek értelmezéséhez:

• Mindig kritikával fogadja az XTD-módban készült képeket.
• Legyen tudatában annak, hogy diagnosztikai következtetést egyedül az XTD-

képekből nem lehet levonni, azt más diagnosztikai eljárásokkal is ellenőrizni kell.
• Ha kétségei vannak az XTD-nézet módban látott valamely struktúrát illetően, tekintse 

meg az eredeti 2D-képeket a Felvétel áttekintése (*** 'Felvétel áttekintése' on page 
38 ***) részben.

• Felhívjuk a figyelmet, hogy az XTD-képeken végzett mérések pontossága korlátozott, 
és az kisebb lehet a B-képek pontosságánál. Megjegyzés németországi 
felhasználóknak: a pontosság elmaradhat a KBV-irányelvekben foglaltaktól.
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A rossz minőségű XTD kép könnyen azonosítható egyenetlen és görbe széleiről. Továbbá 
zajszerű szakaszok vannak a tisztán látható struktúrák mellett. Ha a vizsgálófej meg lett 
döntve a detektálás során, vagy kitért a detektálás síkjából, a kép elgörbül, még a 
vizsgálófej egyenes tartása esetén is. A megfelelő 2D képpel együtt nézve lesznek olyan 
helyek, ahol úgy tűnik, hogy a kék négyszög „beragad" az XTD-képen. Ezeken a területeken 
a 2D képeken tisztán látható struktúrák XTD-nézetben nagyon torzultak, vagy egyáltalán 
nem látszanak.

Ha a rossz minőségű XTD-kép fenti jellemzői közül bármelyik fennáll, meg kell ismételni 
a detektálást, a rossz minőségű képet pedig selejtnek kell tekinteni.

Az XTD adatgyűjtés utáni funkciók:

XTD nagyítás (*** 'XTD Nagyítás' on page 38 ***. fejezet) XTD elforgatás (*** 'XTD 
elforgatás' on page 38 ***. fejezet) Felvétel áttekintése (*** 'Felvétel áttekintése' on page 38 
***. fejezet) XTD képméret (*** 'XTD képméret' on page 40 ***. fejezet) 2D nagyítás (*** '2D 
Nagyítás' on page 40 ***. fejezet) Vonalzó (*** 'Vonalzó' on page 40 ***. fejezet) Mérések 
(*** 'Mérések az XTD-képen' on page 40 ***. fejezet) Szürkeségi térkép (*** 'Szürkeségi és 
színtérkép' on page 24 ***. fejezet). Eszközök *** 'Eszközök' on page 2 ***

5.6.4.1 XTD Nagyítás

Az [XTD Zoom] (XTD-nagyítás) vezérlővel állíthatja az XTD-kép nagyítás fokát.

5.6.4.2 XTD elfor-
gatás

Az [XTD rot.] (XTD elforg.) vezérlővel forgathatja el az XTD-képet.

5.6.4.3 Felvétel
áttekintése

Két „Split-screen" (Osztott képernyő) megjelenítési formátum áll rendelkezésre a kapott 
felvételek megtekintésére.

függőleges képosztás
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vízszintes képosztás

Megjegyzések:

• Megjelenik a 2D kép kék kerete a tájoláshoz. Ez jelzi a 2D kép helyzetét az XTD-képen.
• A kék határvonalak nem változnak a 2D kép nagyításával.

A hanyattegér funkciója kettős: Doboz és Helyzet (helyz.) (A Doboz 
mozgatja a kék keretet az XTD-képben és a Helyzet mozgatja 
magát a B-képet. Az aktivált funkció megjelenik az állapotkijelzési 
területen.
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5.6.4.4 XTD kép-
méret

Két különböző XTD képméret lehetséges:

Igazított: az XTD-kép a képernyő határvonalaira igazított, ami az alapértelmezés szerinti 
beállítás.

detektálási: az XTD-kép egy képzeletbeli határvonalhoz igazított (ami a képernyőnél 20%-
kal nagyobb) A 2D kép kék határvonala ismét megjelenik az orientációhoz. Ez jelzi a 2D kép 
helyzetét a detektálási XTD-képen belül.

5.6.4.5 2D Nagyítás

Az [2D Zoom] (2D nagyítás) vezérlővel állíthatja a 2D-kép nagyítási tényezőjét .

5.6.4.6 Vonalzó

Alapértelmezésben a vonalzók megjelennek. A vonalzókat a [Ruler] (Vonalzó) gomb 
megérintésével lehet ki-/bekapcsolni.

5.6.4.7 Mérések az
XTD-képen

A mérés során esetleg gondot okozó helyzetek:

• Remegő objektum
• Az objektum deformációja a detektálás során
• Hosszú képek, hosszú detektálási távolság (= hibák összegeződése a képek számának 

növekedésével)
• Síkon kívüli detektálás (görbe nyomvonal)

Az aktuális funkció megváltoztatásához nyomja meg a 
hanyattegér felső gombját.

FIGYELEM Ha a mérési funkció aktivált az XTD nézet módban,  szimbólum jelenik meg. Ez a 

szimbólum emlékezteti a felhasználót arra, hogy e szolgáltatás NEM SZÁNDÉKOLT 
HASZNÁLATA mérési pontatlanságra vezethet (lent a pontosság megemlítésre kerül: *** 'A 
mérési alkalmazás megváltoztatása' on page 20 ***. Ez a szimbólum megjelenik a beteg 
leletében is ( a lelet fejlécében), ha az XTD nézet módban végzett mérések a leletbe 
bekerülnek. (lásd: *** 'Munkalap megtekintése' on page 7 ***).
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5.7 Kontrasztanyagos képalkotás

A befecskendezett kontrasztanyagok a beeső akusztikus energiát hatékonyabban verik 
vissza a környező szöveteknél egy felharmonikus frekvenciánál. A kontrasztanyagot 
tartalmazó vér élesen elüt a normál szövetek sötét hátterétől.

A lehetséges klinikai felhasználások közé tartozik a máj, vese és hasnyálmirigy 
daganatainak felfedezése és jellemzése, valamint az áramlási jelek erősítésével a 
szűkületek vagy vérrög helyének meghatározásában .

A kontrasztanyagos képalkotás ismertetése két csoportra osztva történik.

A kontrasztanyagos képalkotás használatához lásd: Kontraszt főmenü (*** 'Kontraszt 
főmenü' on page 41 ***. fejezet) A kontrasztanyagos képalkotás beállításainak 
módosításához lásd: Kontraszt almenü (*** 'Kontraszt almenü' on page 44 ***. fejezet)

A speciális eszközök használatáról lásd: Eszközök  *** 'Eszközök' on page 2 ***, illetve 
Szürkeségi és színtérkép *** 'Szürkeségi és színtérkép' on page 24 ***

5.7.1 Kontraszt főmenü

Kontrasztanyagos képalkotás (funkciógomb)

Nyomja meg a [Contrast] (Kontraszt) vezérlőt a kontrasztanyagos képalkotás aktiválására.

A kontraszt technika kiválasztásához , lásd: Kontraszttechnikák (*** 'Kontraszt technikák' 
on page 42 ***. fejezet) A kontrasztanyagos képalkotás használatához lásd: A kontraszt 
működése (*** 'Kontraszt műveletek' on page 43 ***. fejezet) A kontrasztanyagos 
képalkotás beállításainak igazításához lásd: Kontraszt almenü (*** 'Kontraszt almenü' on 
page 44 ***. fejezet)

A „Contrast Main" (Kontraszt fő) menü megjelenik az érintőképernyőn írás módban (pl. 
kódolt PI).
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Megjegyzések:

• a kontrasztanyagos képalkotás egy opció. Ha az opciót nem telepítették (vagy a 
kiválasztott vizsgálófej nem alkalmas erre a funkcióra), a [Contrast] (Kontraszt) 
billentyű nem aktív.

• A kontrasztanyagos képalkotás elérhető 3D térfogat módban is. (A 4D adatgyűjtés 
lehetetlen).

• A kontrasztanyagos képalkotás aktiválása megváltoztathatja a TI és/vagy MI indexet. 
Tanulmányozza a teljesítménykijelzőt a lehetséges hatásokért.

• A kontrasztanyagos képalkotás során csak egy fókuszzóna használható.

5.7.2 Kontraszt technikák

FIGYELEM Tájékoztatjuk, hogy ELŐFORDULHAT, hogy a kontrasztanyagos képalkotás nem elérhető 
az Ön rendszerén. A radiológiai alkalmazáshoz való kontrasztanyag klinikai kipróbálása 
még folyamatban van, ezért még nem használható az Egyesült Államokban.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Óvintézkedések a kontrasztanyag használatához:

• A GE Medical Systems - Kretztechnik GmbH & Co OHG nem felel a kontrasztanyag 
nem megfelelő használatából eredő károkért vagy sérülésekért. A kontrasztanyagot 
az anyaghoz kapott használati útmutatónak megfelelően kell kezelni.

• A kontrasztanyag gyártójánál ellenőrizze a használt kontrasztanyag mellékhatásait.
• Üregképződés léphet fel az ultrahang hullámok és a kontrasztanyag közötti 

kölcsönhatás következtében. A vizsgálatot az OAAL-elv alkalmazásával kell végezni 
(Olyan Alacsony, Amennyire Lehet). Az akusztikus teljesítmény a vezérlőpult [Power] 
(Teljesítmény) kétállású kapcsolójával állítható.

• Ha a kontrasztanyag használata során a pácienssel kapcsolatban rendellenességet 
tapasztal, hagyja abba a vizsgálatot és alkalmazzon megfelelő kezelést.

Címke Leírás Előirányzott használat

Kódolt felharmonikus angio Vaszkuláris magas MI képalkotás

Kódolt fázisinverzió
Felharmonikus - perfúzió, Alacsony MI 
felharmonikus képalkotás (HI) 
perfúzióhoz, tumor áramlási jellemzők

Standard kép Átkapcsolás standard B-mód 
beállításokra
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5.7.3 Kontraszt műveletek

A kontraszt műveletek az alábbiakat tartalmazzák:

Finomítás max. (*** 'Finomítás max. (maximum)' on page 43 ***) Kontrasztóra (*** 
'Kontrasztóra' on page 43 ***) Késleltetés (*** 'Késleltetés' on page 44 ***)

Minden további képoptimalizáló funkció megegyezik a 2D módban leírtakkal. Részletekért 
lásd: 2D műveletek (*** '2D műveletek' on page 4 ***)

NOTE: A kontrasztanyagos képalkotás során állított paraméterek megőrzik értékeiket a kilépéskor 
is (a feldolgozást követő vezérlők kivételével). A kontrasztanyagos képalkotás újbóli 
aktiválásakor felidéződik az utoljára alkalmazott kontraszt technika.

5.7.3.1 Finomítás
max. (maximum)

Ez a vezérlő gyors átmenetet biztosít a magas MI képalkotáshoz. Ez lehetővé teszi a 
felhasználó számára a kontrasztanyag egy gombnyomással történő megsemmisítését. 
Hasznos, ha a felhasználót a letapogatott terület buborékképződési jellemzői érdeklik.

Érintse meg az [Enhance Max] (Finomítás max.) gombot az akusztikus teljesítmény 
legmagasabb értékre = 100% (On) (Be) történő állításához. Érintse meg újra az akusztikus 
teljesítmény előző beállításra történő visszaállításához (Off – Ki).

5.7.3.2 Leképezés
foltcsökkentéssel

(SRI)

Érintse meg az [SRI] (SRI) billentyűt az SRI funkció aktiválásához és változtassa a simítás 
szintjét az érintőfelület [+] és [-] billentyűivel.

Lásd: Leképezés foltcsökkentéssel (SRI) (*** 'Leképezés foltcsökkentéssel (SRI II)' on page 11 
***)

5.7.3.3 Kontrasztóra A kontrasztóra a kontrasztanyag beadása óta eltelt időt méri.

A beadáskor érintse meg a [Contrast Clock] (Kontrasztóra) gombot az óra indításához (On – 
Be). A vizsgálat végén ismételt érintésre az óra megáll (Off – Ki).
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Két terület van, ahol a Kontrasztóra „Time' (Idő) jellemzője szerepel a képen:

• Idő 1: az időmérés megáll, amikor megállítja a képet (az óra frissül a kép 
továbbengedésével).

• Idő 2: folyamatosan jelzi az időt a képrögzítés, a fejcsere, módváltás, többablakos kép 
és nagyítás közben.

5.7.3.4 Késleltetés A „Time Delay" (Késleltetés) a képeket megadott intervallumokban detektálja, késleltetve a 
detektálást a megadott késleltetés szerint.

[Time Delay] (Késleltetés) a gomb forgatásával szabályozható. Az értékek 0,5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 
7, 8, 9 és 10 másodperc lehetnek.

Nyomja meg a gombot, hogy változtasson 0,0 és az utoljára választott érték között.

Megjegyzés: a késleltetés kikapcsol, ha kilép a Kontraszt módból.

5.7.3.5 Nagyítás

Használja a [Zoom] (Nagyítás) menüvezérlő gombot a nagyítási tényező kiválasztásához. 
Nyomja meg a gombot az 1,0 érték kiválasztásához.

5.7.3.6 Akkumuláció Az akkumuláció felismeri a legerősebb jelet és azt a megadott szinten tartja.

Az érintőképernyő alatti kapcsolóval kapcsolja be az akkumulációt. A következő állások 
lehetségesek: KI, 0,20, 40, 0,60, 0,80, 1,60, 3,20 és határozatlan.

5.7.3.7 Háttér A háttér anatómia beállításához kapcsolja fel/le, amikor Kódolt harmonikus angio módban 
detektál.

Az érintőképernyő alatti kapcsolóval lehet a hátteret kapcsolni. Három állás lehetséges: 0, 
1 és 2

Megjegyzés:  a háttér csak a kódolt harmonikus angio módban elérhető.

5.7.4 Kontraszt almenü

A „Contrast Main" (Kontraszt fő) menünek aktívnak kell lennie.

NOTE: Változtatások kizárólag írás módban hajthatók végre (A vezérlők nem működnek írás 
módban). Olvasás módban csak a szürkeségi és a színtérkép változtatható.

Érintse meg a [Sub Contrast] (Kontraszt al) gombot. A Kontraszt almenü jelenik meg.
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Az alábbi funkciók használhatók:

Állandóság (*** 'Állandósági szűrő' on page 45 ***. fejezet) Minőség (*** 'Minőség' on page 
45 ***. fejezet) Dinamikus vezérlés (*** 'Dinamikus vezérlés' on page 46 ***. fejezet) 
Kiemelés (*** 'Kiemelés' on page 46 ***. fejezet) Érzékenység/PRI (*** 'Érzékenység/PRI' on 
page 46 ***. fejezet) Szürkeségi és színtérkép (*** 'Szürkeségi és színtérkép' on page 24 ***. 
fejezet) Eszközök (*** 'Eszközök' on page 2 ***. fejezet)

5.7.4.1 Állandósági
szűrő

A „Persistence" (Állandóság) alapján történő szűrés az egyes felvételek között átlagol, ezzel 
lehetővé teszi a 2D képen lévő foltok kiküszöbölését. Magasabb állandósági szűrési 
beállítással az átlagolás több felvétel alapján történik. Az állandóság 1 és 8 között állítható 
a 2D almenüben, írás módban.

Az állandóság szűrő a képernyő képinformáció területén jelenik meg.

5.7.4.2 Minőség A „Quality" (Minőség) beállítása lehetővé teszi a képfelbontás és a felvételi gyakoriság 
közötti kompromisszum kialakítását. Három minőségi fokozat létezik:

magas: nagyobb felbontás / alacsonyabb felvételi gyakoriság normál: normál felbontás / 
közepes felvételi gyakoriság alacsony: alacsonyabb felbontás / nagyobb felvételi 
gyakoriság
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5.7.4.3 Dinamikus
vezérlés

A „Dynamic Control" (Dinamikus vezérlés) lehetővé teszi a szürkeárnyalat egy részének 
kiemelését, hogy bizonyos kóros képletek jobban láthatóvá váljanak. 12 különböző 
dinamikus vezérlési görbe közül lehet választani.

A dinamikus vezérlés mértéke megjelenik a képernyő képinfó területén.

Dinamikus vezérlés: C1–C12

Megjegyzések:

• A szürkeségi értékek megjelenítése a kiválasztott szürkeségi térképtől is függ. A 2D 
szürkeségi térkép kiválasztását lásd: Szürkeségi és színtérkép ( *** 'Szürkeségi és 
színtérkép' on page 24 ***).

5.7.4.4 Kiemelés Az „Enhance" (kiemelés) funkcióval a visszaverődésben található bizonyos információk úgy 
kerülnek digitális feldolgozásra, hogy azok szemmel könnyen láthatóvá válnak (pl. 
szomszédos anyagrétegek). A kiemelési funkciónak köszönhetően finomabb, élesebb 
képek keletkeznek.

Öt fokozat lehetséges: 1, 2, 3, 4, 5

A finomítás mértéke megjelenik a képernyő képinfó területén.

5.7.4.5 Érzékenység/
PRI

Érzékenység PRI használható a kontrasztanyag érzékenységének beállításához. Az 
érzékenység növelésével csökken a felvételek gyakorisága; az érzékenység csökkentésével 
nő a felvételek száma.

Az [S./PRI] (É/PRI) használatával az érzékenység minden vizsgált anatómiára változtatható.

Tizenhat állás lehetséges.

Az értékek a képernyőn láthatók.

Ez az oldal szándékosan van üresen hagyva.
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 6. fejezet

M mód
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6. M mód

Az M képalkotó mód statikus ultrahang-sugárzásból származó, az időre és változásra 
vonatkozó visszaverődési adatokból képes képalkotásra. Az M mód a 2D képpel együtt 
használatos. A 2D képen átfutó egyenes vonal, az M kurzor jelzi a nem mozgó 
ultrahangsugár azon pozícióját, ahonnan a visszaverődési adatok gyűjtése történik. A 
mozgást vagy változást, ami ebben a pozícióban az idő múlásával történik, használja a 
rendszer a gördülő M mód megjelenítésének előállításához.

Az M mód elsősorban kardiológiai alkalmazás. Az M mód mozgó anatómiai struktúrákat 
rögzít, és finom mozgási mintázatokat produkál. Ezek a mintázatok lehetővé teszik a 
szívciklusok közötti események időbeli viszonyainak leképezését. Az M móddal a struktúrák 
pontos mérése lehetséges. Az M mód szövetre vonatkozó információt is szolgáltat, ami 
lehetővé teszi a normál és normálistól eltérő szövet közti különbségtételt .

Az M módbeli megjelenítés tartalmaz rendszeradatokat, mélységi skálát, időskálát, TGC-
görbét és a szürkeségi térkép mintázatát. Három M módbeli megjelenítési formátum közül 
választhat; lásd: Formátum (*** 'Formátum' on page 8 ***).

Az M módban a megjelenítés folyamatos frissítése lehetővé teszi az anatómiai helyzet M 
kurzorhoz viszonyított változásának azonnali felismerését. Ennek az azonnali 
információnak a birtokában rögtön a vizsgálni kívánt struktúrákra irányíthatja az M 
vonalat a szonda állításával.

Az M mód ismertetése két csoportra osztva történik. Ezekben a csoportokban az M mód 
használatát és az M mód beállításainak változtatását ismerheti meg.

Az M mód használatát lásd: M főmenü (*** 'Az M főmenü' on page 3 ***. fejezet) Az M mód 
beállításainak változtatását lásd: M almenü) (*** 'Az M almenü' on page 7 ***. fejezet)

A speciális eszközök használatát lásd: Utilities (Eszközök) (*** 'Eszközök' on page 2 
***fejezet) és Gray Chroma Map (Szürkeségi és színtérkép) (*** 'Szürkeségi és színtérkép' on 
page 24 ***fejezet)

Az M mód a CFM móddal kombinálva is lehetséges.

lásd: MCFM mód (M színkódolt áramlási mód) (*** 'MCFM mód (M színkódolt áramlás)' on 
page 10 ***)
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6.1 Az M főmenü

[M mód] gomb (funkciógomb)

Az [M] gomb megnyomásával az M mód előkészületi módja kapcsolható be, csak az M 
kurzor jelenik meg az aktív 2D képen. Az M mód elindítását és használatát lásd: Műveletek 
M módban (*** 'Műveletek az M módban' on page 4 ***. fejezet) Az M beállítások 
változtatását lásd: M almenü) (*** 'Az M almenü' on page 7 ***. fejezet)

Ez a funkciógomb egyben az M mód erősítésszabályozója is (kizárólag írás módban). Lásd: 
Erősítésszabályozás az M módban (*** 'Erősítésszabályozás M módban' on page 4 ***. 
fejezet)

Az „M főmenü" megjelenik az érintőfelületen. (írás mód)

Megjegyzések:

• olvasás módban az erősítés, a sebesség és a frekvencia változtatása nem lehetséges.

6.1.1 Működési elv

Az M módbeli megjelenítés a 2D kép megjelenítéséből ered. Az M mód bekapcsolásakor az 
M kurzorvonala bekerül a 2D képbe. Ez az ultrahangsugarat szimbolizálja és 
meghatározza az M mód nyomvonalának helyét. Az M mód nyomvonalának inicializálása 
a jobb vagy bal egérgombbal történik.

Szimultán mód:

elektronikus vizsgálófejek esetén a 2D és az M nyomvonal egyszerre kerül megjelenítésre. 
Az M mód nyomvonala gördülő módban látható (a legfrissebb információ mindig a 
nyomvonaltól jobbra van).
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6.2 Műveletek az M módban

Az M műveletek az alábbiakat tartalmazzák:

Kurzorhelyzet (*** 'Kurzor pozicionálása' on page 4 ***) Az M mód aktiválása (*** 'Az M mód 
aktiválása' on page 4 ***) Erősítésszabályozás M módban (*** 'Erősítésszabályozás M 
módban' on page 4 ***) Pásztázási sebesség (*** 'Pásztázási sebesség' on page 5 ***) 
Képfordítás (*** 'Képfordítás' on page 5 ***) Frekvencia (*** 'Frekvencia' on page 5 ***) TGC 
potméterek (*** 'TGC potméterek' on page 6 ***) Kibocsátott teljesítmény (*** 'Kibocsátott 
teljesítmény' on page 6 ***) M mód mélység (*** 'Mélység állítása M módban' on page 6 
***) M képsor (*** 'M filmhurok' on page 6 ***)

6.2.1 Kurzor pozicionálása

6.2.2 Az M mód aktiválása

Az érintőfelületen az „M főmenü" látható. Három megjelenítési formátum választható, lásd: 
Formátum (*** 'Formátum' on page 8 ***)

A [Freeze] (Rögzítés) gomb megállítja a 2D képet és az M mód nyomvonalat.

NOTE: A [Freeze] (Kimerevítés) gomb ismételt megnyomásával az M kurzor megjelenik az aktív 2D 
képen.

6.2.3 Erősítésszabályozás M módban

A [Gain] (Erősítés) gombbal az M mód nyomvonalának teljes fényereje szabályozható. Az 
Erősítésszabályozás állítása meghatározza a detektált visszaverődések erősítésének 
mértékét. Minden beérkező visszaverődés erősítése ugyanazzal az értékkel történik a 
mélységtől függetlenül. Az M Gain (M erősítés) funkció csak az M nyomvonalat befolyásolja.

Az [M] gomb megnyomása után állítsa be az M kurzort a 2D képen 
a hanyattegérrel.

Nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot és a 2D mód és az M 
mód nyomvonala aktiválódik.
A képernyő aszimmetrikusan felosztásra kerül. A felső képen a 2D 
kép jelenik meg. Az alsó képen az M mód nyomvonala látható.
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[M mód] gomb: elforgatásával beállíthatja a teljes kép érzékenységét.

Ha a GAIN (ERŐSÍTÉS) vezérlőgombot jobbra forgatja, az egész kép fényesebb lesz. Ha a 
GAIN (ERŐSÍTÉS) vezérlőgombot balra forgatja, a kép egésze sötétebb lesz.

Megjegyzés: az erősítés aktuális értéke megjelenik a képernyőn [GN ...].

6.2.4 Pásztázási sebesség

Az „M főmenü" tartalmazza a [Speed] (Sebesség) gombot. lásd: M főmenü (*** 'Az M 
főmenü' on page 3 ***. fejezet) Az opció fel-/lenyomásával négy különböző pásztázási 
sebesség választható.

3,5 cm/s 5,0 cm/s 7,5 cm/s 10,0 cm/s (a rendszer monitorához viszonyítva)

6.2.5 Képfordítás

Ez a funkció függőlegesen megfordítja az M mód képét az M mód megjelenítési területén.

sötét gomb: normál megjelenítés M módban

világító gomb: inverz megjelenítés M módban

Megjegyzés: az inverz funkció csak endovaginális vizsgálófejjel használható.

6.2.6 Frekvencia

Ugyanaz, mint a 2D módnál. lásd: Detektor frekvenciatartománya *** 'Detektor 
frekvenciatartománya' on page 8 ***
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6.2.7 TGC potméterek

A [TGC] beállítások ugyanazok az M nyomvonalra és a 2D képre.

TGC beállítást lásd: TGC potméterek *** 'TGC csúszó vezérlőelemek' on page 6 ***

6.2.8 Kibocsátott teljesítmény

Ez a funkció megegyezik az M nyomvonalra és a 2D képre lásd: Kibocsátott teljesítmény 
*** 'Kibocsátott teljesítmény' on page 7 ***

6.2.9 Mélység állítása M módban

A funkció megegyezik a 2D mód mélység funkciójával, lásd: 2D mód mélység *** '2D mód 
mélység' on page 5 ***

6.2.10 M filmhurok

Számos 2D képfelvétel és az M módbeli nyomvonal információ visszatölthető. 
Kimerevítéskor a rendszer eltárol egy bizonyos időkeretet (az utolsó vizsgálatsorozat M 
információja) a hurokmemóriában. A szekvencia másodpercről másodpercre 
visszanézhető.

Megjelenítés: Cine (Képsor) a 2D képekre vagy Loop (Hurok) az M nyomvonalra a képernyő 
állapotkijelzési területén, min. hossz: 60 s.

1. Merevítse ki a képet.

Kimerevítés után a hanyattegér funkciója az M mód nyomvonal szerinti hurokra, illetve a 
2D képsorra vonatkozik.

2. A hanyattegér felső gombjával válthat az M hurok és 2D képsor 
között. Az aktív képsor megjelenik a képernyőn: 2D/M módú kép 
vagy 2D/M módú kép

3. Görgessen a hanyattegérrel vízszintesen a tárolt szekvencia 
visszahívásához.
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6.3 Az M almenü

Az M főmenünek aktívnak kell lennie.

Érintse meg a [Sub M] (M almenü) gombot. Megjelenik az M almenü.

NOTE: Változtatások kizárólag írás módban hajthatók végre (A vezérlőknek nincs funkciója olvasás 
módban). Olvasás módban csak a szürkeségi és a színtérkép változtatható.

Az alábbi funkciók használhatók:

Zajszűrés (*** 'Zajszűrés' on page 7 ***. fejezet) Finomítás (*** 'Kiemelés' on page 8 ***. 
fejezet) Dinamikus vezérlés (*** 'Dinamikus vezérlés' on page 8 ***. fejezet) Formátum (*** 
'Formátum' on page 8 ***. fejezet) Szürkeségi és színtérkép (*** 'Szürkeségi és színtérkép' 
on page 24 ***. fejezet) Eszközök (*** 'Eszközök' on page 2 ***. fejezet)

6.3.1 Zajszűrés

A „Reject" (Zajszűrés) funkció meghatározza az amplitúdó azon küszöbértékét, amely felett 
az ultrahang visszaverődései már megjelennek a monitoron (az ennél kisebb 
visszaverődések kiküszöbölése).

A zajszűrési szint megjelenik a képernyő képinfó területén.

A zajszűrés maximuma: 255 A zajszűrés minimuma: 0 Lépték: 5
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6.3.2 Kiemelés

A „Enhance" (Kiemelés) funkcióval a visszaverődésben meglévő bizonyos információk 
digitális feldolgozással szemmel könnyen láthatóvá tehetők (pl. szomszédos 
anyagrétegek). A kiemelési funkciónak köszönhetően finomabb, élesebb képek 
keletkeznek.

Hat érték lehetséges: 0, 1, 2, 3, 4, 5

A finomítás mértéke megjelenik a képernyő képinfó területén.

6.3.3 Dinamikus vezérlés

A „Dynamic Control" (Dinamikus vezérlés) lehetővé teszi a szürkeárnyalat egy részének 
finomítását, hogy bizonyos kóros képletek jobban láthatóvá váljanak. 12 különböző 
dinamikus vezérlési görbe közül lehet választani.

A dinamikus vezérlés mértéke megjelenik a képernyő képinfó területén.

Dinamikus vezérlés: C1–C12

Megjegyzések:

• A szürkeségi értékek megjelenítése a kiválasztott szürkeségi térképtől is függ. Az M 
mód szürkeségi térképének kiválasztását lásd: Szürkeségi és színtérkép *** 'Szürkeségi 
és színtérkép' on page 24 ***

6.3.4 Formátum

Három különböző arányú megjelenítési formátum választható: (60/40, 50/50 és 40/60).
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6.4 MCFM mód (M színkódolt áramlás)

A Színkódolt áramlás és a Színes M mód színkódolt kvalitatív információt ad a 
folyadékáramlás relatív sebességéről és irányáról a 2D vagy az M módbeli képeken. A 
színkódolt áramlásnál az M mód nyomvonalát a sebesség és az eltérések színtérképének 
megfelelő színnel fedi le. A színkódolt áramlás színskálája lefedi a 2D módbeli kép és az M 
mód időskáláját.

Az MCFM mód ismertetése két csoportra osztva történik.

Az MCFM mód használatát lásd: MCFM főmenü (*** 'Az MCFM főmenü' on page 10 ***. 
fejezet) Az MCFM beállítások változtatását lásd: MCFM almenü) (*** 'Az MCFM almenü' on 
page 14 ***. fejezet)

A speciális eszközök használatát lásd: Utilities (Eszközök) (*** 'Eszközök' on page 2 
***fejezet) és Gray Chroma Map (Szürkeségi és színtérkép) (*** 'Szürkeségi és színtérkép' on 
page 24 ***fejezet)

6.4.1 Az MCFM főmenü

[M Mode] (M mód) gomb + [C Mode] (C mód) gomb (funkciógombok)

Az [M] és a [C] vezérlő megnyomásával az MCFM mód előkészületi módját kapcsolhatja be. 
Az M kurzor megjelenik az aktív 2D képen az M színes ablakkal.
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Ezek a funkciógombok MCFM mód esetén erősítésszabályozóként is szolgálnak (kizárólag 
írás módban); lásd: Erősítésszabályozás az MCFM módban (*** 'Erősítésszabályozás M 
módban' on page 4 ***. fejezet)

Az MCFM mód indítását és használatát lásd: Műveletek MCFM módban (*** 'Műveletek az 
MCFM módban' on page 11 ***. fejezet) Az MCFM beállításainak megváltoztatását lásd: Az 
MCFM almenü (*** 'Az MCFM almenü' on page 14 ***. fejezet)

Az „MCFM főmenü" megjelenik az érintőfelületen. (írás mód)

Megjegyzések:

• olvasás módban a sebesség, a falmozgás szűrése, a PRF és az erősítés változtatása 
nem lehetséges.

• MCFM módban csak egy fókuszzóna használható.
• Ha az MCFM keretét elmozdítja, a fókusz a színes keret közepére áll be.

6.4.2 Műveletek az MCFM módban

Az MCFM műveletei a következők:

A színes doboz méretezése és a kurzor pozicionálása (*** 'A színes keret méretezése és a 
kurzor pozicionálása' on page 12 ***) Az MCFM mód aktiválása (*** 'Az MCFM mód 
aktiválása' on page 12 ***) Erősítésszabályozás az MCFM módban (*** 'Erősítésszabályozás 
MCFM módban' on page 12 ***) Képfordítás (*** 'Képfordítás' on page 13 ***) 
Falmozgásszűrő (WMF) (*** 'Falmozgásszűrő (WMF)' on page 13 ***) Sebességtartomány 
(PRF) (*** 'Sebességtartomány (PRF)' on page 13 ***) MCFM képsor (*** 'MCFM filmhurok' on 
page 14 ***)

Minden további képoptimalizáló funkció megegyezik az M módban leírtakkal. További 
részleteket lásd: Műveletek az M módban (*** 'Műveletek az M módban' on page 4 ***)
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6.4.2.1 A színes keret
méretezése és a

kurzor pozi-
cionálása

6.4.2.2 Az MCFM
mód aktiválása

Az érintőfelületen az „MCFM főmenü" látható. Három megjelenítési formátum választható, 
lásd: Formátum (*** 'Formátum' on page 8 ***)

A [Freeze] (Kimerevítés) gomb megállítja a 2D képet és az MCFM mód nyomvonalát.

NOTE: A [Freeze] (Kimerevítés) gomb ismételt megnyomásával az MCFM kurzor megjelenik az 
aktív 2D képen.

6.4.2.3 Erősítéssz-
abályozás MCFM

módban

Az Erősítésszabályozás állítása meghatározza a detektált visszaverődések erősítésének 
mértékét. Minden beérkező visszaverődés erősítése ugyanazzal az értékkel történik a 
mélységtől függetlenül.

Az [M] és a [C] funkciógomb megnyomása után állítsa be a színes 
keret méretét és a kurzor pozícióját a 2D képen a hanyattegérrel.

A hanyattegér felső gombjával válthat oda és vissza a kurzor 
pozicionálása és a színes keret méretezése között.

Nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot és a 2D mód és az MCFM 
mód nyomvonala aktiválódik.
A képernyő aszimmetrikusan felosztásra kerül. A felső képen a 2D 
kép jelenik meg. Az alsó képen az MCFM mód nyomvonala kezd 
látszani.
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A teljes kép erősítésének (fényerejének) beállításához forgassa el az [M Mode] (M mód) 
gombot és/vagy a [C Mode] (C mód) gombot.

NOTE: Az [M] Gain (Erősítés) funkció csak az M nyomvonal érzékenységét befolyásolja. A [CFM] 
Gain (Erősítés) funkció csak a színintenzitást befolyásolja.

Megjegyzések:

• az aktuális erősítési értéket a képernyő kijelzi [GN...].

6.4.2.4 Képfordítás Ez a funkció invertálja a színek megjelenítését az MCFM mód képen. A színskála színe az 
alapvonal körül változik.

sötét gomb: MCFM színskála normál megjelenítése ↑ piros ↑ kék

világító gomb: MCFM színskála inverz megjelenítése ↓ kék ↓ piros

6.4.2.5 Fal-
mozgásszűrő (WMF)

A falmozgásszűrőt az érfal vagy szívfal mozgása által okozott színes zaj kiküszöbölésére 
használjuk, ami alacsony frekvenciájú, de magas intenzitású. Használjon elég magas 
szűrőt ahhoz, hogy az ér- vagy szívfal hallható ütését kiküszöbölje, de elég érzékeny legyen 
ahhoz, hogy a szürkeskála színkép-információja az alapvonal közelében megmaradjon. A 
WMF menüvezérlő gomb használható a falmozgásszűrő beállításához. Lehetséges 
beállítások: low1 (alacsony 1), low2 (alacsony 2), mid1 (közepes 1), mid2 (közepes 2), high1 
(magas 1), high2 (magas 2) és max.

A kívánt falmozgásszűrő beállításához használja a [WMF] menüvezérlő gombot. Ha a 
gomb felső részét nyomja, növeli a szűrést; az alsó rész nyomása esetén csökkenti a 
szűrést.

Megjegyzések:

• a falmozgásszűrő beállítását a felhasználó megválaszthatja, de az aktuális levágási 
frekvencia változik a [PRF] szabályozás beállításától függően. A falmozgásszűrő 
legalacsonyabb levágási frekvenciái nem használhatók magasabb PRF beállítás 
esetén és fordítva.

• A megfelelő WMF-szűrő a PRF változtatásakor automatikusan kiszámítódik és 
átállítódik.

6.4.2.6 Sebességtar-
tomány (PRF)

A megjelenítés sebességtartományát a pulzus ismétlődési frekvencia (PRF) határozza meg. 
A [PRF] menüvezérlő gombbal megváltoztatható a megjelenítési tartomány. Ahogy a 
sebességtartományt a vezérlőgombbal növeli, a PRF is növekszik. A megjelenítési skála 
növelésével az átnevezés nélkül megjeleníthető maximum Doppler eltolódási információ 
szintén nő.
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A sebességtartomány beállításához használja a [PRF] menüvezérlő gombot. A gomb felső 
részének megnyomása - a PRF nő; a gomb alsó részének megnyomása - a PRF csökken

A keretmélységtől függően a maximális mintavételi frekvencia automatikusan csökken. 
(Ha a mintavételi frekvencia már nem megfelelő a kiválasztott mélységre.)

A PRF kijelzési mértékegységének kHz-ről m/s-re vagy cm/s-re váltásához lásd: MCFM 
almenü) (*** 'Az MCFM almenü' on page 14 ***. fejezet)

Megjegyzések:

• a pillanatnyi mintavételi frekvencia megjelenik a képernyőn [PRF ...].

6.4.2.7 MCFM film-
hurok

Lásd: M filmhurok) (*** 'M filmhurok' on page 6 ***. fejezet)

6.4.3 Az MCFM almenü

Az „MCFM Main" főmenünek aktívnak kell lennie.

Érintse meg a [Sub MCFM] (MCFM almenü) gombot. Megjelenik az MCFM almenü.

NOTE: Változtatások csak írás módban lehetségesek! Kizárólag a következőkben hajthatók végre 
változtatások olvasás módban: szürkeségi és színtérkép, megjelenítési mód, skála, MCFM 
térkép és alapvonal.

Az almenü beállításai megegyeznek a CFM módban leírtakkal. A részleteket lásd: CFM 
almenü *** 'CFM almenü' on page 7 ***

Ez az oldal szándékosan van üresen hagyva.
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 7. fejezet

Színkép-Doppler mód



Színkép-Doppler mód

7-2 Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv
KTD100583 5. javított kiadás

7. Színkép-Doppler mód

A Doppler képalkotás olyan színképanalízist foglal magába, amely figyelembe veszi a 
térfogatmintában mozgó visszaverő részecskék jeleinek a Doppler-hatás miatti 
eltolódását. A színképes megjelenítés jobbról balra gördül, és leképezi a Doppler-hatás 
miatti frekvenciaeltolódás összetevőinek színképes eloszlását az idő függvényében. A 
frekvencia- vagy sebességértékek a függőleges tengely mentén, az idő pedig a vízszintes 
tengely mentén kerül ábrázolásra. Az összetevő amplitúdók a szürke szín árnyalataiban 
jelennek meg. Minél világosabb az árnyalat, annál magasabb az amplitúdó.

A Doppler megjelenítés önmagában is használható, de általában 2D képpel együtt 
használják. A 2D kép tartalmaz egy Doppler kurzort, ami meghatározza a Doppler 
ultrahangsugár helyzetét a 2D képmegjelenítéshez viszonyítva.

Az áramlási irány kurzora igazítható az érben lévő áramlási irányhoz a Doppler szög 
meghatározása érdekében. A rendszer a Doppler szöget használja a Doppler sebesség 
megjelenítésének kalibrálásához. Ha a Doppler frekvencia megjelenítését használja, a 
frekvencia megjelenítésének kalibrálásakor a rendszer nem veszi figyelembe a Doppler 
szöget.

A Doppler megjelenítés az alábbiakat tartalmazza: az ultrahangadatok színkép-
analízisének kijelzése, páciensadatok és -azonosító, képinformáció, szürkeségi térkép, 
sebesség és frekvenciaskála és időskála.

A monitoron lévő TI és MI értékek a Doppler szabályzógombokkal beállított érékektől 
függenek. Az akusztikai teljesítmény teljes magyarázatát lásd: Biztonság (*** 'Biztonsági 
előírások' on page 2 ***) , valamint vizsgálófejek és biopszia (*** 'Szondák és biopszia' on 
page 2 ***) .

A pulzushullám Doppler módot lásd: PW-mód (*** 'PW mód (Pulzushullám Doppler)' on 
page 3 ***. fejezet)

A folyamatos hullámú Doppler módot lásd: CW-mód (*** 'CW mód (folyamatos hullámú 
Doppler)' on page 14 ***. fejezet)



Színkép-Doppler mód

Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv 7-3
KTD100583 5. javított kiadás

7.1 PW mód (Pulzushullám Doppler)

A PW kurzorra egy térfogatminta kurzor kerül, ami megmutatja, hogy az ultrahangsugár 
mentén hol zajlik a színkép-analízis. A térfogatmintához áramlási irány kurzor adható.

A PW mód ismertetése két csoportra osztva történik. Ezekben a csoportokban a PW mód 
használatát és a PW mód beállításainak változtatását ismerheti meg.

A PW mód használatát lásd: PW főmenü (*** 'A PW főmenü' on page 3 ***. fejezet) A PW-
beállítások változtatását lásd: PW almenü (*** 'PW almenü' on page 10 ***. fejezet)

A speciális eszközök használatát lásd: Utilities (Eszközök) (*** 'Eszközök' on page 2 
***fejezet) és Gray Chroma Map (Szürkeségi és színtérkép) (*** 'Szürkeségi és színtérkép' on 
page 24 ***fejezet)

7.1.1 A PW főmenü

[PW mód] gomb (funkciógomb)

Nyomja meg a [PW] funkciógombot a PW mód előkészületi módjának aktiválásához. 
Először csak a PW kurzor jelenik meg az aktív 2D képen.

A PW mód indítását és használatát lásd: Műveletek PW módban (*** 'Műveletek PW 
módban' on page 4 ***. fejezet) A PW beállítások változtatását lásd: PW almenü (*** 'PW 
almenü' on page 10 ***. fejezet)

Ez a funkciógomb PW mód esetén írás módban erősítésszabályozóként is szolgál; lásd: 
Erősítésszabályozás a PW módban) (*** 'Erősítésszabályozás a PW módban' on page 5 ***. 
fejezet)

A „PW Main"(PW főmenü) megjelenik az érintőfelületen (írás mód).
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Megjegyzések:

• az erősítés, a sebesség, a kapu szélessége, a hangszóró hangereje, a falmozgásszűrő 
és az PRF nem változtatható olvasás módban.

• Az irányítás funkció kizárólag lineáris vizsgálófejek esetén áll rendelkezésre.

7.1.2 Műveletek PW módban 

A PW mód műveletei az alábbiakat tartalmazzák:

Kapu helyzete és szélessége (*** 'A kapu pozicionálása és a kapuszélesség' on page 4 ***) 
A PW mód aktiválása (*** 'A PW mód aktiválása' on page 5 ***) Erősítésszabályozás a PW 
módban (*** 'Erősítésszabályozás a PW módban' on page 5 ***) A PW automatikus 
optimalizálása (*** 'A PW automatikus optimalizálása' on page 5 ***) Pásztázási sebesség 
(*** 'Pásztázási sebesség' on page 6 ***) Hangjelzés (*** 'Hangjelzés' on page 6 ***) 
Képfordítás (*** 'Képfordítás' on page 6 ***) Szögkorrekció (*** 'Szögkorrekció' on page 7 
***) Alapvonal (*** 'Alapvonal' on page 7 ***) Falmozgásszűrő (WMF) (*** 'Falmozgásszűrő 
(WMF)' on page 7 ***) Sebességtartomány (PRF) (*** 'Sebességtartomány (PRF)' on page 8 
***) Valósidejű nyomvonal (*** 'Valós idejű nyomvonal' on page 8 ***) Kimerevítés (*** 
'Rögzítés' on page 9 ***) PW képsor (*** 'PW filmhurok' on page 9 ***)

7.1.2.1 A kapu pozi-
cionálása és a
kapuszélesség

Pulzushullám Doppler esetén az ultrahang sugara mentén egy specifikus terület 
mintavételezése történik. Ezt a területet kapunak nevezzük. A kapu az ultrahangsugáron 
helyezkedik el, és két a sugár vonalára merőleges vonalként jelenik meg. A kapu pozíciója 
és mérete megváltoztatható. A kapu helyzete, valamint a kapu szélessége egyaránt a 
hanyattegér segítségével változtatható (a hanyattegér funkciójának megváltoztatásához 
nyomja meg a hanyattegér felső gombját). A kapu pozíciója lehetővé teszi a véráramlás 
vizsgálatát ezen a helyen. A kapuméret változtatásakor frissítés vagy szimultán módban a 
pillanatnyi érték milliméterben látható a képernyő bal oldalán a képinfó területen.

A kapuméret tizenkét lépésben szabályozható: 0,7 mm, 1 mm, 2 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 
mm, 7 mm, 8 mm, 9 mm, 10 mm és 15 mm.

Állítsa be a PW kurzort és a kapu pozícióját a hanyattegérrel a 2D 
képen. ←→ PW kurzor helyzete ↑↓ A kapu helyzetének mélysége

A hanyattegér felső gombjával válthat a kapu helyzete és a kapu 
szélessége között. A hanyattegér felső gombjának 
megnyomásával válthat a PW kurzorról és a kapu helyzetéről a 
kapu méretére. Nyomja meg újra, hogy visszatérjen a kapu 
pozicionálására.

↑ kapuméret csökkentése ↓ kapuméret növelése
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7.1.2.2 A PW mód
aktiválása

A hanyattegér bal vagy jobb gombjának megnyomásával a képernyő aszimmetrikusan 
felosztásra kerül. A 2D kép felette jelenik meg. Az alsó képen a PW módú spektrum kezd 
futni. Három megjelenítési formátum választható, lásd: Formátum (*** 'Formátum' on page 
11 ***)

Az érintőfelületen a „PW főmenü" látható.

7.1.2.3 Erősítéssz-
abályozás a PW

módban

A PW erősítés a bejövő Doppler jelek erősítését szabályozza. A Doppler erősítést olyan 
szintre kell állítani, hogy az kitöltse a színkép-analízis hullámforma szürkeskáláját zaj 
keltése nélkül.

A [PW mód] gomb elforgatásával beállíthatja a teljes megjelenített spektrum erősítésének 
(fényerejét).

Ha a GAIN (ERŐSÍTÉS) vezérlőgombot jobbra forgatja, a teljes spektrum világosabb lesz. Ha 
a GAIN (ERŐSÍTÉS) vezérlőgombot balra forgatja, a teljes spektrum sötétebb lesz.

Megjegyzések:

• az aktuális erősítési értéket a képernyő kijelzi [GN...].
• A PW erősítésének változtatása csak írás módban lehetséges, függetlenül a kiegészítő 

módtól, pl. színes.

7.1.2.4 A PW
automatikus opti-

malizálása

Ezzel a funkcióval az alábbi beállítások optimalizálhatók: PRF: a legmagasabb áramlási 
sebességek automatikus detektálása és a sebességi skála hozzáigazítása Alapvonal: úgy 
kerül beállításra, hogy az áramlási spektrum közepére kerüljön

Az [auto] gomb megnyomása lehetővé teszi a PRF és az Alapvonal automatikus 
optimalizálását.

A gomb ismételt megnyomásával az optimalizálás frissül.

Nyomja meg a hanyattegér bal gombját a színképi megjelenítés 
indításához. A 2D kép ki lesz merevítve. A gomb ismételt 
megnyomásával a PW spektrumot rögzíti, és a 2D kép visszatér 
írás módba.

A hanyattegér jobb gombjának megnyomásával mindkét mód (2D 
kép és PW spektrum) aktív lesz.
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Nyomja meg az [auto] gombot kétszer a PW automatikus optimalizálásának 
kikapcsolásához.

Megjegyzések:

• ha az automatikus optimalizálási funkció aktív, az [auto] gomb fényesen világít.
• A PRF és a Baseline (Alapvonal) manuálisan mindig változtatható!

7.1.2.5 Pásztázási
sebesség

A PW menü „Speed" (sebesség) vezérlőgombjának segítségével többféle pásztázási 
sebesség közül választhat. A gyorsabb pásztázási sebesség áramlási görbék elemzésekor 
lehet hasznos. Például az átlagos nyomásgrádiens számítása sokkal egyszerűbb gyorsan 
haladó nyomvonallal, mint lassan haladóval. A PW főmenüben található a [Speed] 
(Sebesség) gomb, lásd: A PW főmenü (*** 'A PW főmenü' on page 3 ***)

Megérintve ↑ vagy ↓ négy különböző pásztázási sebesség választható.

3,5 cm/s 5,0 cm/s 7,5 cm/s 10,0 cm/s (a rendszer monitorához viszonyítva)

7.1.2.6 Hangjelzés A jobb oldali hangszóró alatt lévő lapozógomb-vezérlő segítségével változtatható a PW 
spektrumból származó hangjelzés hangereje.

↑ hangosabb hangszórók ↓ halkabb hangszórók

A hangerő 0 és 96 dB között állítható.

7.1.2.7 Képfordítás Ez a funkció invertálja a PW spektrum megjelenítését az áramlási irányhoz képest. A 
megjelenített spektrum az alapvonal körül invertálódik. A sebesség és frekvencia skálája 
megfelelően változik. Ha szükséges, használja az átfordítás funkciót a színképes 
megjelenítés orientációjának változtatásához. Ez lehetséges olvasás és írás módban is.

Előrefelé való áramlás jelentése: Véráramlás a vizsgálófej felé Visszaáramlás 
jelentése: Véráramlás a vizsgálófejtől távolodik

Az érintőfelületen található [Invert] (Átfordítás) gomb.

a gomb 
sötét: Normál:

előrefelé áramlás az alapvonal felett 
Visszafelé irányuló áramlás az alapvonal 
alatt

a gomb 
világít: Fordított: Visszafelé irányuló áramlás az alapvonal 

felett Előrefelé áramlás az alapvonal alatt
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7.1.2.8 Szögkor-
rekció

Optimális felbontás és pontosság a Doppler méréseknél akkor lehetséges, ha az 
ultrahangsugár és a véráramlás közötti szög 0 és 20 fok között marad. Azonban anatómiai 
korlátok miatt perifériás ér alkalmazásokban az 55-65 fokos szög a szokásos. A 
véráramlási sebességet az ultrahangsugárnak az értengelyhez viszonyított beesési szöge 
alapján így kell kiszámolni. Az eret hosszmetszetében kell megjeleníteni, és a szögkurzort 
az értengellyel párhuzamos állásba kell hozni (a mérési térfogat területén belül). A 
szögkorrekció beállítja a Doppler skálát és csak a sebesség kijelzéséhez (cm/s, m/s) 
szükséges a Doppler egyenlet szerint.

A kurzor szöge mindkét irányban 1° lépésekben, folyamatosan változtatható. A szöget 
szabályozó gomb ismételt megnyomásával a szögkorrekció +60°-tól 0°-ig, valamint onnan 
–60°-ig változtatható.

A mérési programokban a szögkorrekció állítására vonatkozó javaslat nem jelenik meg.

Megjegyzések:

• Az aktuális szög értékét a képernyő kijelzi [SV Angle...] (SV szög).
• A szög állítása írás és olvasás módban is lehetséges.

7.1.2.9 Alapvonal A PW spektrum alapvonalának eltolása megnöveli a sebességtartomány határát az egyik 
irányban. Használja az alapvonalmező alatti billenőkapcsolót. A kijelzett sebesség (cm/s, 
m/s) vagy frekvencia (kHz) értékei a képernyő felső és alsó sarkában (skála, fehér 
határvonal) jelzik a maximális sebességet (a mérési tartomány maximuma).

Az alapvonal 8 lépésben állítható felfelé és 8 lépésben lefelé.

Megjegyzés: az alapvonal állítása írás és olvasás módban is lehetséges.

7.1.2.10 Fal-
mozgásszűrő (WMF)

A falmozgásszűrő az érfal vagy szívfal mozgása által okozott Doppler „zaj" kiküszöbölésére 
szolgál, amely alacsony frekvenciájú, de magas intenzitású. Használjon elég magas szűrőt 
ahhoz, hogy a szívfal hallható ütését kiküszöbölje, de elég érzékeny legyen ahhoz, hogy a 
szürkeskála színkép-információja az alapvonal közelében megmaradjon. A WMF 
menüvezérlő gomb használható a falmozgásszűrő beállításához. Lehetséges beállítások: 
60 Hz, 100 Hz, 160 Hz, 230 Hz, 280 Hz, 400 Hz és 600 Hz.

A kívánt falmozgásszűrő kiválasztásához használja a [WMF] menüvezérlő gombot. Ha a 
gomb felső részét megnyomja, növeli a szűrést; a gomb alsó részének megnyomásával 
csökkenti a szűrést.

Megjegyzések:

• a falmozgásszűrő beállítását a felhasználó megválaszthatja, de az aktuális levágási 
frekvencia változik a [PRF] szabályozás beállításától függően. A falmozgásszűrő 
legalacsonyabb levágási frekvenciái nem használhatók magasabb 
frekvenciatartomány (PRF) beállítása esetén. Hasonlóképpen, a falmozgásszűrő 
legmagasabb levágási frekvenciái nem használhatók alacsonyabb 
frekvenciatartomány (PRF) beállítása esetén.

• A megfelelő WMF-szűrő a PRF változtatásakor automatikusan kiszámítódik és 
átállítódik.
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7.1.2.11 Sebesség-
tartomány (PRF)

A megjelenített sebességtartományt a pulzus ismétlődési frekvencia (PRF) határozza meg. 
A [PRF] gombbal változtatható a megjelenítési tartomány. A sebességtartomány [PRF] 
menügombbal történő növelésével a megjelenítési tartomány is növekszik. A megjelenítési 
skála növelésével az átnevezés nélkül megjeleníthető maximum Doppler eltolódási 
információ szintén nő.

A sebességtartomány beállításához használja a [PRF] menüvezérlő gombot. Ha a gomb 
felső részét megnyomja, a PRF nő, a gomb alsó részének megnyomásával pedig csökken.

Az SV kapu mélységétől függően a rendszer automatikusan adaptálja a maximális 
mintavételi frekvenciát. Ha a PRF további növelésével túllépi ezt a maximumot, a HPRF 
mód automatikusan bekapcsol.

7.1.2.12 A HPRF mód A tisztán mérhető maximális áramlási sebességet (Nyquist korlát) a minta nagyságának 
mérési mélysége és az ultrahang ehhez kapcsolódó terjedési ideje határozza meg. A 
Doppler PRF további növelésével (Magas PRF mód, HPRF) növelhető a Nyquist korlát. Így a 
fő mintatérfogat kapuján kívül egy vagy több másik mintatérfogat-kapu is megjelenik 
kisebb mélységekben. A vizsgálatok során győződjön meg arról, hogy ezek a plusz 
mintatérfogatok (virtuális kapuk) nem befolyásolják az visszaverődésdús területeket, mert 
ez a Doppler jel interferenciájához vezet. Fontos továbbá megjegyezni, hogy a virtuális 
kapuk által rögzített véráramlás összeesnek a fő minta nagyság tényleges Doppler jelével.

Ha a PRF túllépi a maximális értéket, a HPRF mód automatikusan bekapcsol. Virtuális 
kapuk jelennek meg, és a [HPRF] gomb megjelenik a monitoron.

A sebességtartományok megjelenítésének kHz-ről m/s-ra vagy cm/s-ra történő váltását a 
következőben hajthatja végre: A PW almenü (*** 'PW almenü' on page 10 ***).

Megjegyzések:

• az aktuális mintavételi frekvencia megjelenik a képernyőn [PRF ...]. illetve HPRF...].
• A HPRF mód nem működik Duplex és Triplex módokban (Egyidejű mód).
• A HPRF mód nem használható lineáris elrendezésű szondákkal.

7.1.2.13 Valós idejű
nyomvonal

A „Real Time Auto Trace" (valós idejű automatikus nyomvonal) funkcióval a Doppler 
spektrum (maximális sebességek) burkoló görbéje és a vonatkozó értékelés automatikusan 
megjelenik a monitoron.

1. A maximális sebességek görbéje (burkológörbe) és a Doppler spektrum egyidejű 
megjelenítéséhez érintse meg az [RT Trace] (RT nyomvonal) gombot.

sötét gomb: Real Time Trace (valós idejű nyomvonal) kikapcsolt állapotban. világító 
gomb: Real Time Trace (valós idejű nyomvonal) bekapcsolt állapotban.

A Doppler spektrum elindításakor, az eredmények (a mérési beállításokban lévő „Auto/
Manual Trace" (Auto/kézi nyomvonal) beállítás szerint) megjelenítődnek és frissítődnek 
minden új szívciklus detektálásakor. A Doppler mérési eredmények kiválasztását lásd: 
Alkalmazásparaméterek *** 'Alkalmazási paraméterek' on page 17 ***.

2. A burkológörbe-nyomvonal módjának kiválasztásához (felső, mindkettő, alsó) érintse 
meg ismételten ezt a gombot.
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3. Válassza ki a burkológörbe érzékenységét (a műtermékek kiszűrésére).

Fontos megjegyzés:

A burkológörbe meghatározásához a Doppler színkép tiszta és alacsony zajszintű 
felvétele szükséges. Egyébként nem biztosítható a megjelenített mérési eredmények 
pontossága!

Megjegyzés: a Real Time Trace (Valós idejű nyomvonal) kizárólag írás módban aktiválható.

7.1.2.14 Rögzítés

A [Freeze] (Kimerevítés) gombbal indíthatja el vagy állíthatja le a 2D képet és a PW Doppler 
spektrumot. lásd: Képrögzítés *** 'Képrögzítés' on page 6 ***

7.1.2.15 PW film-
hurok

Több 2D kép felvétel és Doppler spektrum információi kereshető vissza. A spektrum 
kimerevítésekor, egy bizonyos időkeret (az utolsó vizsgálati szekvencia D spektruma) 
eltárolódik a képsor memóriájában. A szekvencia másodpercről másodpercre 
visszanézhető.

Megjelenítés: Cine (Képsor) vagy 2D képek esetén, illetve Loop (Hurok) a Doppler spektrum 
esetén a monitoron minimális hossz: 60 másodperc

Működés:

1. merevítse ki a spektrumot.

Kimerevítés után a hanyattegér a Hurok/Képsor esetén aktív.

Az aktív képsor megjelenik a képernyőn: 2D/D módú kép vagy 2D/D módú kép

2. A hanyattegér felső gombjával válthat a D hurok és 2D képsor 
között.

3. Görgessen a hanyattegérrel vízszintesen a tárolt szekvencia 
visszahívásához.
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7.1.3 PW almenü

A „PW főmenü" aktív kell, hogy legyen.

Érintse meg a [Sub PW] (PW almenü) gombot. Megjelenik a PW almenü.

NOTE: Változtatások csak írás módban lehetségesek! Azonban a szürkeségi és színtérkép, a szög 
és az alapvonal változtatásai olvasás módban is lehetségesek.

Az alábbi funkciók használhatók:

Dinamikus (*** 'Dinamikus' on page 10 ***. fejezet) Frekvencia (*** 'Frekvencia' on page 11 
***. fejezet) Skála (*** 'Skála' on page 11 ***. fejezet) Formátum (*** 'Formátum' on page 11 
***. fejezet) Szürkeségi és színtérkép (*** 'Szürkeségi és színtérkép' on page 24 ***. fejezet) 
Eszközök (*** 'Eszközök' on page 2 ***. fejezet)

7.1.3.1 Dinamikus A dinamikus vezérlés arra utal, hogy az adatok megjelenítése a szürkeárnyalatok 
legalkalmasabb tartományában sűrűsödjön. A dinamikus vezérlés lehetővé teszi a 
szürkeárnyalat egy részének finomítását, hogy bizonyos kóros képletek jobban láthatóvá 
váljanak. A Doppler analízis hullámformájának megjelenített levágását szabályozza. + 
fényerő csökkentése (több szürke színárnyalat) - fényerő növelése (kevesebb szürke 
színárnyalat)

max. tartomány: 40 min. tartomány: 10 lépték méret: 2

Megjegyzések:

• a szürkeségi értékek megjelenítése a kiválasztott szürkeségi térképtől is függ. A PW 
szürkeségi térkép kiválasztását lásd: Szürkeségi és színtérkép *** 'Szürkeségi és 
színtérkép' on page 24 ***
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7.1.3.2 Frekvencia Ez a vezérlőgomb az aktuális kapupozícióra megkívánt kibocsátási frekvencia 
kiválasztására szolgál. Általában az ultrahang-összetevő középfrekvenciás 
tulajdonságainak [mid] megfelelő kibocsátási frekvenciával dolgozunk. Magasabb 
kibocsátási frekvenciánál [High] (magas) a Doppler spektrum amplitúdójának 
megjelenítése nagyobb (előny: az alacsonyabb áramlási sebességek jobb megjelenítése), 
de az áthatolási mélység csökken. Alacsonyabb kibocsátási frekvenciánál [Low] (Alacsony) 
a Doppler spektrum amplitúdójának megjelenítése kisebb (előny: magasabb áramlási 
sebességek jobb megjelenítése), viszont az áthatolási mélység megnövekszik (magasabb 
érzékenység).

A kibocsátási frekvencia a képernyő képinfó területén jelenik meg.

Alacsony: a kibocsátási frekvencia alacsonyabb, mint a kristály átlagos frekvenciája. 
Közepes: a kibocsátási frekvencia megegyezik a kristály átlagos frekvenciájával. Magas: a 
kibocsátási frekvencia magasabb, mint a kristály közepes frekvenciája.

A frekvenciákról szóló információt lásd: vizsgálófejek és biopszia / Pontos leírás *** 'Pontos 
leírás' on page 11 ***.

7.1.3.3 Skála A képernyő felső és alsó szélénél a maximum értékek (a nulla vonalhoz viszonyítva) és a 
választott mértékegység jelenik meg. pl.: 97 cm/s (max. megjeleníthető sebesség) 20/DIV (2 
pont közötti távolság 20 cm/s)

kHz: Doppler eltolódás frekvenciája cm/s: áramlási sebesség m/s: áramlási sebesség

7.1.3.4 Formátum Ezek a gombok három lehetséges megjelenítési formátum (60/40, 50/ 50 és 40/ 60) közül 
való választásra szolgálnak.
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7.1.4 PW + 2D + Színadatok (Triplex mód)

A Triplex mód a 2D mód, a színkép Doppler és a színes Doppler egyszerre történő valós 
idejű megjelenítése.

Két lehetőség van a pulzushullám Doppler (PW) kombinálására színinformációkkal:

1. PW + 2D mód + színes mód (CFM)

Írás módban a beállítások igazításához lehetőség van a PW menü, a CFM menü és a 
hozzájuk tartozó almenük közötti váltásra.

2. PW + 2D mód + teljesítmény mód (PD)

Írás módban a beállítások igazításához lehetőség van a PW menü, a PD menü és a 
hozzájuk tartozó almenük közötti váltásra.
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7.2 CW mód (folyamatos hullámú Doppler)

A CW mód ismertetése két csoportra osztva történik. Ezekben a csoportokban a CW mód 
használatát és a CW mód beállításainak változtatását ismerheti meg.

A CW mód használatát lásd: CW főmenü) (*** 'CW főmenü' on page 14 ***. fejezet) A CW 
beállítások változtatását lásd: CW almenü (*** 'A CW almenü' on page 19 ***. fejezet)

A speciális eszközök használatát lásd: Utilities (Eszközök) (*** 'Eszközök' on page 2 
***fejezet) és Gray Chroma Map (Szürkeségi és színtérkép) (*** 'Szürkeségi és színtérkép' on 
page 24 ***fejezet)

7.2.1 CW főmenü

[CW Mode] (CW mód) gomb (funkciógomb)

A CW mód előkészületi módjának aktiválásához nyomja meg a [CW] funkciógombot. 
Először csak a CW kurzor jelenik meg az aktív 2D képen.

A CW mód indítását és használatát lásd: Műveletek CW módban (*** 'Műveletek CW 
módban' on page 15 ***. fejezet)

A CW beállítások változtatását lásd: CW almenü (*** 'A CW almenü' on page 19 ***. fejezet)

A „CW főmenü" megjelenik az érintőfelületen (írás mód).

Megjegyzések: olvasás módban a következők nem változtathatók: erősítés, sebesség, CW 
kurzor helyzete, CW fókusz, falmozgásszűrő és PRF.
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7.2.2 Műveletek CW módban

A CW mód műveletei az alábbiakat tartalmazzák:

Kurzor helyzete és fókusz (*** 'Kurzor helyzete és fókusz' on page 15 ***) A CW mód 
aktiválása (*** 'A CW mód aktiválása' on page 15 ***) Erősítésszabályozás a CW módban 
(*** 'Erősítésszabályozás CW módban' on page 15 ***) Pásztázási sebesség (*** 'Pásztázási 
sebesség' on page 16 ***) Képfordítás (*** 'Képfordítás' on page 16 ***) Szögkorrekció (*** 
'Szögkorrekció' on page 16 ***) Hangjelzés (*** 'Hangjelzés' on page 17 ***) Alapvonal (*** 
'Alapvonal' on page 17 ***) Falmozgásszűrő (WMF) (*** 'Falmozgásszűrő (WMF)' on page 17 
***) Sebességtartomány (PRF) (*** 'Sebességtartomány (PRF)' on page 17 ***) Valósidejű 
nyomvonal (*** 'Valós idejű nyomvonal' on page 18 ***) Kimerevítés (*** 'Rögzítés' on page 
18 ***) CW képsor (*** 'CW filmhurok' on page 19 ***)

7.2.2.1 Kurzor
helyzete és fókusz

Folyamatos hullámú Doppler esetén az ultrahangsugár mentén egy meghatározott terület 
mintavételezése történik. A CW kurzor helyzete a hanyattegér segítségével változtatható. 
A CW kurzoron lévő szögkorrekciós vonal egyben a fókusz mélységjelzője is. A 
fókuszmélység módosításakor az aktuális érték a képernyő bal oldalán, a képinfó területén 
centiméterben jelenik meg.

7.2.2.2 A CW mód
aktiválása

A mozgó megjelenítés indításához nyomja meg a hanyattegér bal gombját; a 2D kép ki lesz 
merevítve. A képernyő aszimmetrikusan felosztásra kerül. A felső képen a 2D kép jelenik 
meg. Az alsó képen a CW módú spektrum kezd futni. Három megjelenítési formátum 
választható, lásd: Formátum (*** 'Formátum' on page 20 ***)

Az érintőfelületen a „CW főmenü" látható.

7.2.2.3 Erősítéssz-
abályozás CW mód-

ban

A CW erősítés a bejövő Doppler jelek erősítését szabályozza. A Doppler erősítést olyan 
szintre kell állítani, hogy az kitöltse a színkép-analízis hullámforma szürkeskáláját zaj 
keltése nélkül.

A CW erősítés a [PW-Mode] (PW mód) gomb segítségével állítható be. A gomb 
elforgatásával beállíthatja a teljes megjelenített spektrum erősítését (fényerejét).

Ha a GAIN (ERŐSÍTÉS) vezérlőgombot jobbra forgatja, a teljes spektrum világosabb lesz. Ha 
a GAIN (ERŐSÍTÉS) vezérlőgombot balra forgatja, a teljes spektrum sötétebb lesz.

A hanyattegérrel állítsa be a CW kurzort és a CW fókuszt az 
egyetlenként megjelenített 2D képen. ←→ CW kurzor helyzete ↑↓ 
CW fókusz: A CW kurzoron lévő szögkorrekciós vonal egyben a 
fókusz mélységjelzője is.

A hanyattegér bal gombjának ismételt megnyomásával: rögzíti a 
színképes megjelenítést, és a 2D kép visszavált írás módba.
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Megjegyzések:

• az aktuális erősítési értéket a képernyő kijelzi [GN...].
• A CW erősítésének változtatása kizárólag írás módban lehetséges, függetlenül a 

kiegészítő módoktól, pl. színes.

7.2.2.4 Pásztázási
sebesség

A CW menü [Speed] (Sebesség) vezérlőgombjának segítségével többféle pásztázási 
sebesség közül választhat. A gyorsabb pásztázási sebesség áramlási görbék elemzésekor 
lehet hasznos. Például az átlagos nyomásgrádiens számítása sokkal egyszerűbb gyorsan 
haladó nyomvonallal, mint lassan haladóval. A „CW főmenü" tartalmazza a [Speed] 
(Sebesség) gombot, lásd: CW főmenü (*** 'CW főmenü' on page 14 ***. fejezet) A ↑ vagy ↓ 
érintésével négy különböző pásztázási sebesség választható.

3,5 cm/s 5,0 cm/s 7,5 cm/s 10,0 cm/s (a rendszer monitorához viszonyítva)

7.2.2.5 Képfordítás Ez a funkció átfordítja a CW spektrum megjelenítését az áramlási irányhoz viszonyítva. A 
megjelenített spektrum az alapvonal körül invertálódik. A sebesség és frekvencia skálája 
megfelelően változik. Ha szükséges, használja az átfordítás funkciót a színképes 
megjelenítés orientációjának változtatásához. Ez lehetséges olvasás és írás módban is.

Előrefelé való áramlás jelentése: Véráramlás a vizsgálófej felé Visszaáramlás 
jelentése: Véráramlás a vizsgálófejtől távolodik

Az érintőfelületen található [Invert] (Átfordítás) gomb.

7.2.2.6 Szögkor-
rekció

Optimális felbontás és pontosság a Doppler méréseknél akkor lehetséges, ha az 
ultrahangsugár és a véráramlás közötti szög 0 és 20 fok között marad. Azonban anatómiai 
korlátok miatt perifériás ér alkalmazásokban az 55-65 fokos szög a szokásos. A 
véráramlási sebességet az ultrahangsugárnak az értengelyhez viszonyított beesési szöge 
alapján az alább leírtak szerint kell meghatározni. Az eret hosszmetszetében kell 
megjeleníteni, és a szögkurzort az értengellyel párhuzamos állásba kell hozni (a mérési 
térfogat területén belül). A szögkorrekció beállítja a Doppler skálát és csak a sebesség 
kijelzéséhez (cm/s, m/s) szükséges a Doppler egyenlet szerint.

A kurzor szöge mindkét irányban 1° lépésekben, folyamatosan változtatható. A szöget 
szabályozó gomb ismételt megnyomásával a szögkorrekció +60°-tól 0°-ig, valamint onnan 
–60°-ig változtatható.

A mérési programokban a szögkorrekció állítására vonatkozó javaslat nem jelenik meg.

a gomb 
sötét: Normál:

előrefelé áramlás az alapvonal felett 
Visszafelé irányuló áramlás az alapvonal 
alatt

a gomb 
világít: Fordított: Visszafelé irányuló áramlás az alapvonal 

felett Előrefelé áramlás az alapvonal alatt
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Megjegyzések:

• Az aktuális szög értékét a képernyő kijelzi [SV Angle...] (SV szög).
• A szög állítása írás és olvasás módban is lehetséges.
• A CW kurzoron lévő szögkorrekciós vonal egyben a fókusz mélységjelzője is.

7.2.2.7 Hangjelzés Az érintőfelület alatt lévő bal oldali vezérlőgomb segítségével változtatható a CW 
spektrumból származó hangjelzés hangereje.

↑ hangosabb hangszórók ↓ halkabb hangszórók

A hangerő 0 és 96 dB között állítható.

7.2.2.8 Alapvonal A CW spektrum alapvonalának eltolása megnöveli a sebességtartományt az egyik 
irányban. Használja az alapvonalmező alatti billenőkapcsolót. A kijelzett sebesség (cm/s, 
m/s) vagy frekvencia (kHz) értékei a képernyő felső és alsó sarkában (skála, fehér 
határvonal) jelzik a maximális sebességet (a mérési tartomány maximuma).

Az alapvonal 8 lépésben állítható felfelé és 8 lépésben lefelé.

Megjegyzés: az alapvonal állítása írás és olvasás módban is lehetséges.

7.2.2.9 Fal-
mozgásszűrő (WMF)

A falmozgásszűrő az érfal vagy szívfal mozgása által okozott Doppler „zaj" kiküszöbölésére 
szolgál, amely alacsony frekvenciájú, de magas intenzitású. Használjon elég magas szűrőt 
ahhoz, hogy a szívfal hallható ütését kiküszöbölje, de elég érzékeny legyen ahhoz, hogy a 
szürkeskála színkép-információja az alapvonal közelében megmaradjon. A WMF 
menüvezérlő gomb használható a falmozgásszűrő beállításához. A beállítások a 
következők: 30Hz, 60Hz, 120Hz, 250Hz, 500Hz, 750Hz és 1000Hz

A kívánt falmozgásszűrő kiválasztásához használja a [WMF] menüvezérlő gombot. Ha a 
gomb felső részét megnyomja, növeli a szűrést; a gomb alsó részének megnyomásával 
csökkenti a szűrést.

Megjegyzések:

• a falmozgásszűrő beállítását a felhasználó megválaszthatja, de az aktuális levágási 
frekvencia változik a [PRF] szabályozás beállításától függően. A falmozgásszűrő 
legalacsonyabb levágási frekvenciái nem használhatók magasabb PRF beállítás 
esetén. Hasonlóképpen, a falmozgásszűrő legmagasabb levágási frekvenciái nem 
használhatók alacsonyabb PRF beállítás esetén.

• A megfelelő WMF-szűrő a PRF változtatásakor automatikusan kiszámítódik és 
átállítódik.

7.2.2.10 Sebesség-
tartomány (PRF)

A megjelenített sebességtartományt a pulzus ismétlődési frekvencia (PRF) határozza meg. 
A [PRF] gombbal változtatható a megjelenítési tartomány. A sebességtartomány [PRF] 
vezérlőgombbal történő növelésével a PRF is növekszik. A megjelenítési skála növelésével 
az átnevezés nélkül megjeleníthető maximum Doppler eltolódási információ szintén nő.
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A sebességtartomány beállításához használja a [PRF] menüvezérlő gombot. Ha a gomb 
felső részét megnyomja, a PRF nő, a gomb alsó részének megnyomásával pedig csökken.

A mélységtől függően a rendszer automatikusan adaptálja a maximális mintavételi 
frekvenciát.

A PRF megjelenítésének kHz-ről m/s-ra vagy cm/s-ra történő váltását a következőben 
hajthatja végre: A CW almenü (*** 'A CW almenü' on page 19 ***).

Megjegyzés: a pillanatnyi mintavételi frekvencia megjelenik a képernyőn [PRF ...].

7.2.2.11 Valós idejű
nyomvonal

A „Real Time Auto Trace" (Valós idejű automatikus nyomvonal) funkcióval a Doppler 
spektrum (maximális sebességek) burkológörbéje és a hozzá kapcsolódó értékelés 
automatikusan megjelenik a monitoron.

1. A maximális sebességek görbéje (burkológörbe) és a Doppler spektrum egyidejű 
megjelenítéséhez érintse meg az [RT Trace] (RT nyomvonal) gombot.

sötét gomb: Real Time Trace (valós idejű nyomvonal) kikapcsolt állapotban. világító 
gomb: Real Time Trace (valós idejű nyomvonal) bekapcsolt állapotban.

A Doppler spektrum elindításakor, az eredmények (a mérési beállításokban lévő „Auto/
Manual Trace" (Auto/kézi nyomvonal) beállítás szerint) megjelenítődnek és frissítődnek 
minden új szívciklus detektálásakor. A Doppler mérési eredmények kiválasztását lásd: 
Alkalmazásparaméterek *** 'Alkalmazási paraméterek' on page 17 ***.

2. A burkológörbe-nyomvonal módjának kiválasztásához (felső, mindkettő, alsó) érintse 
meg ismételten ezt a gombot.

3. Válassza ki a burkológörbe érzékenységét (a műtermékek kiszűrésére).

Fontos megjegyzés:

A burkológörbe meghatározásához a Doppler színkép tiszta és alacsony zajszintű 
felvétele szükséges. Egyébként a kijelzett mérési eredmények megbízhatósága nem 
biztosítható!

Megjegyzés: a Real Time Trace (Valós idejű nyomvonal) aktiválása csak írás módban 
lehetséges.

7.2.2.12 Rögzítés

A [Freeze] (Rögzítés) gombbal indíthatja el vagy állíthatja le a 2D képet és a CW Doppler 
spektrumot. lásd: Képrögzítés *** 'Képrögzítés' on page 6 ***
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7.2.2.13 CW film-
hurok

lásd: PW képsor (*** 'PW filmhurok' on page 9 ***)

7.2.3 A CW almenü

A „CW főmenünek" aktívnak kell lennie.

Nyomja meg a [Sub CW] (CW almenü) gombot. Megjelenik a CW almenü.

NOTE: Változtatások csak írás módban lehetségesek! Azonban a szürkeségi és színtérkép, a szög 
és az alapvonal változtatásai olvasás módban is lehetségesek.

Az alábbi funkciók használhatók:

Dinamikus (*** 'Dinamikus' on page 19 ***. fejezet) Skála (*** 'Skála' on page 20 ***. fejezet) 
Formátum (*** 'Formátum' on page 20 ***. fejezet) Szürkeségi és színtérkép (*** 'Szürkeségi 
és színtérkép' on page 24 ***. fejezet) Eszközök (*** 'Eszközök' on page 2 ***. fejezet)

7.2.3.1 Dinamikus A dinamikai tartomány arra utal, hogy a rendszer az adatok megjelenítéséhez alkalmas 
tartományba tömöríti a szürkeskála információkat. A dinamikus vezérlés lehetővé teszi a 
szürkeárnyalat egy részének finomítását, hogy bizonyos kóros képletek jobban láthatóvá 
váljanak. A Doppler analízis hullámformájának megjelenített levágását szabályozza. + 
fényerő csökkentése (több szürke színárnyalat) - fényerő növelése (kevesebb szürke 
színárnyalat)

max. tartomány: 40 min. tartomány: 10 lépték méret: 2

Megjegyzések:

• a szürkeségi értékek megjelenítése a kiválasztott szürkeségi térképtől is függ. A CW 
szürkeségi térkép kiválasztását lásd: Szürkeségi és színtérkép *** 'Szürkeségi és 
színtérkép' on page 24 ***
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7.2.3.2 Skála A képernyő felső és alsó szélénél a maximum értékek (a nulla vonalhoz viszonyítva) és a 
választott mértékegység jelenik meg.

pl.: 97 cm/s (max. megjeleníthető sebesség) 20/DIV (2 pont közötti távolság 20 cm/s)

kHz: Doppler eltolódás frekvenciája cm/s: áramlási sebesség m/s: áramlási sebesség

7.2.3.3 Formátum Ezek a gombok három lehetséges megjelenítési formátum (60/40, 50/ 50 és 40/ 60) közül 
való választásra szolgálnak.
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7.2.4 CW + 2D + Színadatok (Triplex mód)

A Triplex mód a 2D mód, a színkép Doppler és a színes Doppler egyszerre történő valós 
idejű megjelenítése.

Két lehetőség van a folyamatos hullámú Doppler (CW) színinformációkkal történő 
kombinálására:

1. CW + 2D mód + színes mód (CFM)

Írás módban a beállítások igazításához lehetőség van a CW menü, a CFM menü és a 
hozzájuk tartozó almenük közötti váltásra.
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2. CW + 2D mód + teljesítmény mód (PD)

Írás módban a beállítások igazításához lehetőség van a CW menü, a PD menü és a 
hozzájuk tartozó almenük közötti váltásra.
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 8. fejezet

CFM mód (Színkódolt áramlási mód)
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8. CFM mód (Színkódolt áramlási mód)

A színkódolt áramlási mód a Doppler-hatást használja a színes kép kialakításához. A 
színkódolás információt szolgáltat a véráramlás sebességéről, irányáról, minőségéről és az 
időbeli viszonyokról. Ezt az információt aztán felhasználjuk arra, hogy a 2D szürkeskálával 
megjelenített képre színes képet tegyünk.

A színes leképezés segít a véráramlási zavarok azonosításában. A színes leképezés abban 
is segít , hogy azonosítsa a térfogatminta helyét a pulzushullám Doppler színkép-
analíziséhez.

A pulzushullám Doppler szolgáltatja a legpontosabb csúcssebesség-információt, ha az 
ultrahangsugár iránya és az áramlási tengely megközelítőleg párhuzamos. Ez a fajta 
viszony a pontosság és a szög között a színes módra is igaz, de nem annyira kritikus, mint 
a pulzushullám Doppler esetén. Az abnormális áramlás felismerhető és a színes 
áramlásból levonhatók következtetések akkor is, ha közel függőleges szögből készült a 
kép. Mivel a színes módot nem specifikusan abszolút sebességértékek detektálására 
tervezték, használata nem annyira behatárolt a beesési szöghöz kapcsolódó 
megfontolások szerint, mint a pulzushullám Doppler. A Színes mód szerinti megjelenítés az 
alábbiakat adja hozzá a 2D megjelenítéshez: színskála színes alapvonallal, Nyquist 
határértékek, falmozgásszűrő, szürkeskála színes echó írás egyensúlyjelölővel, és a 2D 
színes áramlás beállítások jelölései.

A CFM mód ismertetése két csoportra osztva történik. Ezekben a csoportokban a CFM mód 
használatát és a CFM mód beállításainak változtatását ismerheti meg.

A CFM mód használatát lásd: CFM főmenü (*** 'A CFM főmenü' on page 2 ***) A CFM 
beállítások változtatását lásd: CFM almenü (*** 'CFM almenü' on page 7 ***)

A speciális eszközök használatát lásd: Eszközök (*** 'Eszközök' on page 2 ***. fejezet) és 
Szürkeségi és színtérkép (*** 'Szürkeségi és színtérkép' on page 24 ***. fejezet)

8.1 A CFM főmenü

A C mód funkciógombja

A [C] vezérlőgomb megnyomásával aktiválható a CFM mód. Megjelenik a CFM ablak az 
aktív 2D képen. A CFM üzemmód használatát lásd: Műveletek CFM módban  (*** 'Műveletek 
a CFM módban' on page 3 ***) A CFM beállítások változtatását lásd: A CFM almenü (*** 
'CFM almenü' on page 7 ***)

Ez a funkciógomb egyben a CFM mód erősítésszabályozója is (kizárólag írás módban). lásd: 
Erősítésszabályozás a CFM módban (*** 'Erősítésszabályozás a CFM módban' on page 4 
***)



CFM mód (Színkódolt áramlási mód)

Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv 8-3
KTD100583 5. javított kiadás

A „CFM főmenü" megjelenik az érintőfelületen (pásztázási mód).

Almenü:

Megjegyzések:

• A minőség, a frekvencia, a falmozgásszűrő, a PRF, az erősítés, a képfordítás és 2D+2D/
C változtatása csak pásztázás módban lehetséges.

• A sugár irányítása csak lineáris szondákkal és írás módban lehetséges.

8.2 Műveletek a CFM módban

A CFM műveletek az alábbiakat tartalmazzák:

A CFM ablak helyzete és mérete (*** 'A CFM keret pozicionálása és a CFM keret méretezése' 
on page 3 ***) Erősítésszabályozás a CFM módban (*** 'Erősítésszabályozás a CFM 
módban' on page 4 ***) Minőség (*** 'Minőség' on page 5 ***) Falmozgásszűrő (WMF) (*** 
'Falmozgásszűrő, WMF' on page 5 ***) PRF (Sebességtartomány) (*** 'PRF 
(Sebességtartomány)' on page 5 ***) Képfordítás (*** 'Képfordítás' on page 6 ***) 2D + 2D/C 
(*** '2D + 2D/C' on page 6 ***) Küszöbérték (*** 'Küszöbérték' on page 6 ***)

8.2.1 A CFM keret pozicionálása és a CFM keret méretezése

A 2D képalkotás során a 2D felvételi gyakoriság, vonalsűrűség és látómező közötti 
összefüggés jól ismert tényező, amit figyelembe kell venni az optimális 2D képalkotáshoz. 
Hasonló összefüggés létezik a színes képalkotás során is. A CFM almenüben a 
vonalsűrűség kiválasztása összehangolja a 2D vonalsűrűségét és a színes mód 
vonalsűrűségét. A használható értékek a vizsgálófejtől függnek.

A CFM keret méretezhetősége és pozicionálhatósága rugalmasságot biztosít a CFM 
képalkotásban. A CFM keret méretezése és pozicionálása a hanyattegérrel történik.
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Állítsa be a CFM keret pozícióját a 2D képen a hanyattegérrel (egy, két és négy képablakos 
módban).

8.2.2 Erősítésszabályozás a CFM módban

A CFM-erősítőt szükség szerint állítsa be a folyamatos áramlás megjelenítéséhez. Az 
erősítőt a lehető legmagasabb értékre állítsa mindaddig, amíg nem lesz szemcsés a kép. 
Ha az erősítést túl alacsonyra állítja, az érzékenység hiánya megnehezíti a kis áramlási 
rendellenességek detektálását, és a nagy áramlási zavarok alulbecsüléséhez is vezethet.

[C Mode] (C mód) gomb

Ha az erősítésszabályozó gombot az óra járásának irányában forgatja, a szín intenzívebb 
lesz. Ha az erősítésszabályozó gombot az óra járásával ellenkező irányban forgatja, a szín 
kevésbé intenzív lesz.

← → CFM doboz vízszintes mozgatása
↑ ↓ CFM doboz függőleges mozgatása
A doboz az egész 2D kép területen belül állítható.

A forgatógomb feletti gombbal válthat a HD-áramlás ablak 
helyzetének és méretének változtatása között.

↑ a CFM doboz magasságának csökkentése ↓ a CFM doboz 
magasságának növelése
→ a CFM doboz szélességének növelése ← a CFM doboz 
szélességének csökkentése
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8.2.3 Minőség

Ez a funkció a kép felvételi gyakoriságának csökkentésével javítja a színfelbontást, illetve a 
kép felvételi gyakoriságának növelésével csökkenti a színfelbontást.

Minőséget szabályozó gomb (billenőkapcsoló) A szín minősége három léptékben állítható:

magas: magasabb színfelbontás / alacsonyabb felvételi gyakoriság normál: normál 
színfelbontás / közepes felvételi gyakoriság alacsony: alacsonyabb színfelbontás / 
magasabb felvételi gyakoriság

Megjegyzések:

• A minőség aktuális állapota megjelenik az érintőfelületen és a képernyőn [Qual...].

8.2.4 Falmozgásszűrő, WMF

A WMF menüvezérlő gomb használható a falmozgásszűrő beállításához. Lehetséges 
beállítások: low1 (alacsony 1), low2 (alacsony 2), mid1 (közepes 1), mid2 (közepes 2), high1 
(magas 1), high2 (magas 2) és max.

A kívánt falmozgásszűrő beállításához használja a [WMF] menüvezérlő gombot. Fent 
nyomva növeli a szűrést. Lent nyomva csökkenti a szűrést

Megjegyzések:

• a falmozgásszűrő beállítását a felhasználó megválaszthatja, de az aktuális levágási 
frekvencia változik a [PRF] szabályozás beállításától függően.

• A megfelelő WMF-szűrő a PRF változtatásakor automatikusan kiszámítódik és 
átállítódik.

8.2.5 PRF (Sebességtartomány)

A megjelenítési sebesség tartományát a pulzusismétlődési frekvencia (PRF) határozza meg. 
A PRF növelésével a sebességtartomány is növekszik. A megjelenítési skála növelésével az 
átnevezés nélkül megjeleníthető maximum Doppler eltolódási információ szintén nő. 
Átnevezésnek nevezzük, ha a véráramlás sebessége meghaladja a maximum mérhető 
sebességet, ami miatt az éren belüli áramlás iránya a megjelenítéskor a valós ellentéte 
lesz. Magasabb PRF használatának hátránya az alacsony áramlási sebességek iránti 
érzékenység elvesztése.

A sebességtartomány beállításához használja a [PRF] menüvezérlő gombot. Felfelé 
nyomva - a PRF nő. Lefelé nyomva - a PRF csökken.

Ha a kiválasztott PRF nem használható a kiválasztott mélységre, a PRF automatikusan 
lecsökken. A PRF kijelzési mértékegységének kHz-ről m/s-re vagy cm/s-re váltásához lásd: 
A CFM almenü (*** 'CFM almenü' on page 7 ***)

Megjegyzések:

• a pillanatnyi mintavételi frekvencia megjelenik a képernyőn [PRF ...].
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8.2.6 Képfordítás

Ez a funkció a színes megjelenítést az áramlási irányhoz viszonyítva invertálja. A színskála 
színe az alapvonal körül változik.

8.2.7 2D + 2D/C

A „2D+2D/C" funkció átváltja az egyes kép megjelenítést két egyidejűleg megjelenített fél 
képkockára. A bal oldali képkocka csak a 2D mód képet mutatja. A jobb oldali képkocka 
mutatja a 2D mód képet a színes információval együtt.

A [2D+2D/C] gomb érintésével kapcsolhatja be/ki ezt a módot.

8.2.8 Küszöbérték

A [Freeze] (Kimerevítés) megnyomása után beállíthatja a szín küszöbértékét. Ez a funkció 
kiküszöböli a kis színzajokat vagy mozgási műtermékeket a színes képen, illetve 
hasonlónak tekinthető, mint az erősítés szabályozása az írás módban.

Az alacsonyabb szám kevesebb jelet vág ki, mint a magasabb.

a gomb 
sötét: Normál: Áramlás a vizsgálófej felé PIROS Áramlás a 

vizsgálófejjel ellentétes irányban KÉK

a gomb 
világít: Fordított: Áramlás a vizsgálófej felé KÉK Áramlás a 

vizsgálófejjel ellentétes irányban PIROS
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8.3 CFM almenü

A „Main CFM" (CFM főmenü) aktív kell, hogy legyen.

Érintse meg a [Sub CFM] (CFM almenü) gombot. Megjelenik a CFM almenü.

NOTE: Változtatások csak írás módban lehetségesek! Kizárólag a következőkben hajthatók végre 
változtatások rögzítés üzemmódban: szürkeségi és színtérkép, megjelenítési mód, skála, 
CFM színkód és alapvonal.

Az alábbi funkciók használhatók:

Kijelzőmódok (*** 'Kijelzési módok' on page 7 ***. fejezet) CFM színkód (*** 'A CFM színkód' 
on page 10 ***. fejezet) Frekvencia (*** 'Frekvencia' on page 12 ***. fejezet) Áramlási 
képfelbontás (*** 'képfelbontás' on page 12 ***. fejezet) Skála (*** 'Skála' on page 13 ***. 
fejezet) Egyensúly (*** 'Egyensúly' on page 13 ***. fejezet) Simítás (*** 'Simítás' on page 14 
***. fejezet) Együttes (*** 'Együttes' on page 14 ***. fejezet) Vonalsűrűség (*** 
'Vonalsűrűség' on page 15 ***. fejezet) Műtermék elnyomása (*** 'Műtermék elnyomása' on 
page 15 ***. fejezet) Alapvonal (*** 'Alapvonal' on page 15 ***. fejezet) Sorszűrő (*** 
'Sorszűrő' on page 16 ***. fejezet) Szürkeségi térkép (*** 'Szürkeségi és színtérkép' on page 
24 ***. fejezet) Eszközök (*** 'Eszközök' on page 2 ***. fejezet)

8.3.1 Kijelzési módok

A szín alábbi kijelzési módjai választhatók: sebesség (V), turbulencia (illetve variancia) (T) és 
ezek kombinációi: sebesség és turbulencia (V-T), sebesség és erősség (V-P), erősség és 
turbulencia (P-T).

A sebesség kijelzése a véráramlás sebességét és irányát mutatja. A turbulencia kijelzése a 
véráramlás változását mutatja (turbulens áramlás).

Érintse meg a [Displ Mode.] (Kijelzési mód) gombot, és válassza ki a Color display mode 
(Színes kijelzési mód) opciót.
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Sebesség kijelzése (V)

Az áramlási irány és sebesség két színű skálával van színkódolva:

• Áramlás a vizsgálófej felé = VÖRÖS
• Áramlás a vizsgálófejjel ellentétes irányba = KÉK

A lassú áramlás sötétvörös vagy sötétkék színnel jelenítődik meg (áramlási iránytól 
függően). A sebesség növekedésével a szín sötétpirosról sárgára, illetve sötétkékről fehérre 
változik (a kiválasztott CFM színkód görbéjétől függően). lásd: A CFM színkód  (*** 'A CFM 
színkód' on page 10 ***)

Turbulencia kijelzése (T)

CFM színkód 1

Előre irányuló 
áramlás
Visszafelé irányuló 
áramlás:

gyenge áramlás < ---- > erős áramlás
sötét vörös - narancs - világos narancs
sötétkék - világoskék - ciánkék

CFM színkód 2

Előre irányuló 
áramlás
Visszafelé irányuló 
áramlás:

sötétvörös - világosvörös
sötétkék - világoslila

CFM színkód 3

Előre irányuló 
áramlás
Visszafelé irányuló 
áramlás:

sötétvörös - narancs
sötétkék - zöld

CFM színkód 4

Előre irányuló 
áramlás
Visszafelé irányuló 
áramlás:

sötétvörös - sárga
sötétkék - ciánkék

CFM színkód 5

Előre irányuló 
áramlás
Visszafelé irányuló 
áramlás:

sötétvörös - narancs - sárga
sötétkék - világoskék - ciánkék

CFM színkód 6

Előre irányuló 
áramlás
Visszafelé irányuló 
áramlás:

sötétvörös - narancs - sárga
sötétkék - világoskék - zöld

CFM színkód 7

Előre irányuló 
áramlás
Visszafelé irányuló 
áramlás:

sötétvörös - vörös
sötétkék - kék

CFM színkód 8

Előre irányuló 
áramlás
Visszafelé irányuló 
áramlás:

sötétvörös - narancs - sárga
sötétvörös - narancs - sárga
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A turbulencia egy színű skálával van színkódolva:

Sebesség és turbulencia kijelzése (V-T)

Ez a mód alkalmas a gyors áramlás és turbulencia együttes kijelzésére (a változás 
kijelzése).

A lassú áramlás sötétvörös vagy sötétkék színnel jelenítődik meg (áramlási iránytól 
függően). A sebesség növekedésével a szín sötétpirosról sárgára változik (a kiválasztott 
CFM színkód görbéjétől függően). lásd: A CFM színkód  (*** 'A CFM színkód' on page 10 ***)

Kevésbé 
turbulens:

sötétzöld (gyengén 
fényes) turbulensebb: világoszöld (erősen 

fényes)

gyenge áramlás < ---- > erős áramlás

CFM 
színkód 1

Előre irányuló áramlás
- Turbulencia:
Visszafelé irányuló 
áramlás:
- Turbulencia:

sötétvörös - világosvörös
sötét narancs - narancs
sötétkék - világoskék
sötétzöld - zöld

CFM 
színkód 2

Előre irányuló áramlás
- Turbulencia:
Visszafelé irányuló 
áramlás:
- Turbulencia:

vörös - narancs
sötétsárga - sárga
kék - ciánkék
zöld - világoszöld

CFM 
színkód 3

Előre irányuló áramlás
- Turbulencia:
Visszafelé irányuló 
áramlás:
- Turbulencia:

sötétvörös - világosvörös - sárga
sötétvörös - zöld
sötétkék - világoskék - ciánkék
sötétkék - világoszöld

CFM 
színkód 4

Előre irányuló áramlás
- Turbulencia:
Visszafelé irányuló 
áramlás:
- Turbulencia:

vörös - világosvörös
sárga - világoszöld
kék - ciánkék
zöld - világoszöld

CFM 
színkód 5

Előre irányuló áramlás
- Turbulencia:
Visszafelé irányuló 
áramlás:
- Turbulencia:

sötétvörös - sárga
sötétzöld - zöld
sötétkék - ciánkék
sötétzöld - világoszöld

CFM 
színkód 6

Előre irányuló áramlás
- Turbulencia:
Visszafelé irányuló 
áramlás:
- Turbulencia:

vörös - sárga
zöld - világoszöld
kék - ciánkék
sötétzöld - világoszöld

CFM 
színkód 7

Előre irányuló áramlás
- Turbulencia:
Visszafelé irányuló 
áramlás:
- Turbulencia:

sötétvörös - világosvörös
zöld - világoszöld
lila - világoslila
zöld - világoszöld
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Sebesség és erősség kijelzése (V-Pow)

Az áramlási irány és sebesség két színű skálával van színkódolva:

A teljesítmény a Doppler echók amplitúdója, ami fényerőeltérésként jelenik meg a képen.

Erősség és turbulencia kijelzése (Pow-T)

Egy színű skálával van színkódolva:

8.3.2 A CFM színkód

Ez a funkció lehetővé teszi a színkódolás kiválasztását a véráramlás kijelzéséhez 
(hasonlóan a 2D szürkeárnyalatok utófeldolgozási görbéjéhez). Különösen alacsony 
áramlásnál hasznos. Valós idejű és kimerevített módban változtatható.

A sebesség (V), a sebesség-turbulencia (V-T) és a sebesség-erősség kijelzési módjában 
módonként eltérő színkódok közül lehet választani.

A CFM színkód kiválasztása:

Érintse meg a [CFM Map] (CFM színkód) gombot, és az 1-8 gombok megérintésével 
válassza ki a kívánt CFM színkód görbéjét.

gyenge áramlás < ---- > erős áramlás

CFM színkód 1

Előre irányuló áramlás
- Erősség:
Visszafelé irányuló 
áramlás:
- Erősség:

sötétvörös - világosvörös
ibolya - rózsaszín
sötétkék - kék
ibolya - ciklámen

CFM színkód 2

Előre irányuló áramlás
- Erősség:
Visszafelé irányuló 
áramlás:
- Erősség:

sötétvörös - világosvörös - sárga
sötétzöld - világoszöld
sötétkék - világoskék - ciánkék
sötétzöld - világoszöld

CFM színkód 3

Előre irányuló áramlás
- Erősség:
Visszafelé irányuló 
áramlás:
- Erősség:

vörös - sárga
zöld - világoszöld
kék - ciánkék
zöld - világoszöld

CFM színkód 4

Előre irányuló áramlás
- Erősség:
Visszafelé irányuló 
áramlás:
- Erősség:

sötétvörös - világossárga
sötétlila - lila
sötétkék - kék - ciánkék
sötétlila - lila

Erősség: Turbulencia:

Gyenge áramlás: sötétlila -> sötétzöld

Erős áramlás: világoslila -> világoszöld
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Megjegyzés: ha kívánja, aktiválja a következőt: Színlágyítás (*** 'Színlágyítás' on page 11 
***).

8.3.2.1 Színlágyítás A Színlágyítás (Gently Color) a színes és a fekete-fehér skálák közötti átmenetet jelenti. A 
[Gently Color] (Színlágyítás) opcióval a szín beágyazása a 2D módba finomabban történik, 
kevesebb színfelvillanással. Következésképpen a színesen megjelenő erek kontúrja 
lágyabb, a kinézetük kevésbé tűnik digitálisnak.

A színlágyítás funkció aktiválásához a CFM almenüben érintse meg a [CFM Map] (CFM 
színkód) gombot.

A színlágyítás funkciót kapcsolja be/ki.
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8.3.3 Frekvencia

A frekvenciabeállítás szabályozza a kibocsátási frekvenciát. Általában az ultrahang kristály 
közepes frekvenciájának [Frequ. Mid] (Közepes frekv.) megfelelő kibocsátási frekvenciával 
dolgozunk. Magasabb kibocsátási frekvenciánál [Frequ. High] (Magas frekv.) adott PRF 
mellett alacsonyabb áramlási sebességek jelenítődnek meg (előny: alacsonyabb áramlási 
sebességek jobb megjelenítése), de a behatolási mélység csökken. Alacsonyabb 
kibocsátási frekvenciánál [Frequ. Low] (Alacsony frekv.) egy adott PRF mellett a torzítási 
sebesség megnő (előny: magasabb áramlási sebességek megjelenítése), valamint a 
mélység érzékenysége nő.

Érintse meg a [Frequ.] (Frekv.) gombot, és válassza ki a megfelelő kibocsátási frekvenciát.

Low (alacsony): a kibocsátási frekvencia alacsonyabb, mint a kristály közepes frekvenciája. 
Mid (közepes): a kibocsátási frekvencia megfelel a kristály közepes frekvenciájának. High 
(magas): a kibocsátási frekvencia magasabb, mint a kristály közepes frekvenciája.

A frekvenciákról szóló információt lásd: vizsgálófejek és biopszia / Pontos leírás *** 'Pontos 
leírás' on page 11 ***.

8.3.4 képfelbontás

Ez a funkció a színes megjelenítés axiális felbontását szabályozza. A színes pixelek axiális 
mintamélységét állítja.

magas a színes minták axiális irányban rövidebbek alacsony a színes minták axiális 
irányban nagyobbak

Érintse meg a [Flow Res.] (Áramlási képfelb.) gombot, és a [↓] vagy a [↑] gomb érintésével 
válassza ki az axiális felbontást.

Az áramlási képfelbontás négy léptéke áll rendelkezésre: alacsony, közepes1, közepes2 és 
magas.
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8.3.5 Skála

A maximális sebességértékek a színskála fölött vagy alatt jelennek meg (kHz, cm/s, m/s).

Érintse meg a [Scale] (Skála) gombot, és válassza ki a skála kívánt megjelenítését.

kHz: Doppler eltolódás frekvenciája cm/s: Áramlási sebesség m/s: Áramlási sebesség

8.3.6 Egyensúly

A „Balance" (Egyensúly) a fényes echókon megjelenített szín mennyiségét szabályozza, és 
segít a szín megjelenítésének érfalon belül tartásában. Az egyensúly mértékének 
emelésével a szín megjelenítődik a fényesebb struktúrákon. Ha az érfalakon is színt lát, 
akkor az egyensúly valószínűleg túl magasra van állítva. A falmozgási szellemkép 
kialakulása is elnyomható alacsony egyensúly-beállítással.

Érintse meg a [Balance] (Egyensúly) gombot, és a [↓] vagy a [↑] gomb érintésével válassza 
ki az egyensúlyt.

Az egyensúly jelzővonala csak a színes módokban látszik. A vonal a módosított szürke 
érték helyzetét képviseli a szürke skálán.

Ha az egyensúly jelzővonala szürkeségi léptéken van, a szürkeségi érték kijelzésre kerül 
(természetesen csak akkor, ha a színes érték is létezik). Például: Ha a szürkeségi érték 96 
felett van miközben egy színes érték is jelen van, a szürkeségi érték kijelzésre kerül.
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8.3.7 Simítás

A Simítás időbeli átlagolást hajt végre, ami javítja a színes képek megjelenését. A simítás 
különböző mértéke választható növekvő és csökkenő sebesség esetén.

Érintse meg a [Smooth] (Simítás) gombot és válassza ki a növekvő vagy a csökkenő 
szűrést.

NÖVEKVŐ: a növekvő sebesség szűrése a jelentkező zajok elnyomását eredményezi. Kis 
lamináris áramlás esetén kell használni. Kerülje a vizsgálófej gyors mozgatását, mert az 
áramlás lassan „épül fel'. A pulzusok megjelenítésekor az emelkedés szűrését alacsonyra 
kell állítani.

CSÖKKENŐ: ez a szűrő a megjelenített áramlás megnyújtásához vezet. Gyors pulzusok 
(rövid „színes villanások") esetén kell használni, hogy meghosszabbítsuk őket a képernyőn 
való értékeléshez.

8.3.8 Együttes

Ez a funkció az egy megjelenített Színes-Doppler vonalra jutó pulzusok számát 
szabályozza. Mivel egy eredmény kijelzéséhez számos pulzust kell értékelni, a színes 
megjelenítés minősége az értékelt pulzusok számával egyre nő. A CFM együttes 
növelésével a felvételi gyakoriság csökken.

Érintse meg az [Ensemble] (Együttes) gombot, és válassza ki az egy színes sorra jutó 
pulzusok számát. Az egy színes sorra jutó pulzusok számának növeléséhez vagy 
csökkentéséhez érintse meg a felfelé vagy a lefelé mutató nyilat.

max. érték: 31 min. érték: 7 léptékméret: 1
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8.3.9 Vonalsűrűség

Ez a funkció a CFM kereten belüli vonalak sűrűséget határozza meg. Minél alacsonyabb a 
vonalsűrűség, annál nagyobb a távolság a vonalak között és a színes pixelek mérete.

Érintse meg a [Line Den] (Vonalsűrűség) gombot, és állítsa be a vonalsűrűséget. A felfelé 
vagy a lefelé mutató gomb megnyomásával növelheti illetve csökkentheti a 
vonalsűrűséget.

max. érték: 10 min. érték: 1 lépték: 1

8.3.10 Műtermék elnyomása

A műtermék elnyomása csökkenti a mozgási műtermékek előfordulását a képen. 
Kardiológiai alkalmazásban ajánlott ezt a funkciót kikapcsolni.

A műtermék elnyomása a CFM almenüben kapcsolható be és ki.

8.3.11 Alapvonal

A Doppler alapvonalának eltolásához hasonlóan a CFM alapvonalának (CFM baseline) 
eltolása a torzítás (aliasing) kiküszöbölésére használható. A CFM alapvonal megnöveli a 
sebességtartományt egy adott irányban. A színoszlop nulla vonala szintén eltolódik.

A [↓] vagy a [↑] jel érintésével állítsa be a nulla vonalat.

Mindkét irányban 8 lépték áll rendelkezésre. A nyolcadik léptékben már csak az egyik 
irányban látható a színskála (maximális sebesség). A másik irány 0 (kHz, cm/s, m/s).

Csak a V, V-T és V-Pow kijelzési módban lehetséges.
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Az áramlási sebesség maximum és minimum értéke a színskála felső és alsó szélén jelenik 
meg.

8.3.12 Sorszűrő

A laterális szűrés mértéke megválasztható, hogy biztosítható legyen az egyensúly a 
laterális felbontás és a képzaj között.

Nyolc lépték áll rendelkezésre.

Érintse meg a [Line F.] (Sorszűrő) gombot, és válassza ki a szűrést.

8.4 CFM + 2D + Színkép Doppler (Triplex mód)

A Triplex mód a 2D mód, a Színkép Doppler és a Színes Doppler egyszerre történő valós 
idejű megjelenítése.

Két lehetőség van a Színkódolt áramlási mód (CFM) és a Színkép Doppler információinak 
kombinálására:

1. CFM + 2D mód + PW Doppler (pulzushullám Doppler)

Pásztázási módban a beállítások változtatására lehetőség van a CFM menü, a PW menü és 
a hozzájuk tartozó almenük közötti váltásra.

2. CFM + 2D mód + CW Doppler (folyamatos hullámú Doppler)

Pásztázási módban a beállítások változtatására lehetőség van a CFM menü, a CW menü és 
a hozzájuk tartozó almenük közötti váltásra.

Ez az oldal szándékosan van üresen hagyva.
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 9. fejezet

PD Mód (Teljesítmény Doppler mód)
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9. PD Mód (Teljesítmény Doppler mód)

Az ultrahang-diagnosztika eredményessége jelentősen kiterjeszthető a színes Doppler 
képalkotással. A színes Doppler-szonográfiának azonban vannak hiányosságai, főleg a 
nagyon alacsony áramlási sebességek esetén – például a malignus tumorokban előforduló 
neovaszkularizáció. A Teljesítmény Doppler ezt a korlátot szándékozik megszüntetni úgy, 
hogy megjeleníti ezeket a nagyon alacsony áramlási sebességeket. Nőgyógyászati és 
szülészeti alkalmazásban a módszer előnyei a méhlepény vérkeringésének 
megjelenítéséből tisztán láthatók. Megfelelő növekedésű magzatnál a méhlepény teljes 
kiterjedése felett látható a véráramlás. A radiológia területén is van az alacsony áramlás 
megjelenítésének előnye (pl. vese, máj, prosztata stb.). Ez az új technika nem helyettesíteni, 
hanem kibővíteni kívánja az eddigiekben jól megalapozott ultrahang technikákat - 
leginkább az említett alkalmazási területeken.

A színes Dopplerrel összehasonlítva tapasztalt előnyök:

• kevésbé függ a beesési szögtől
• nincs átkódolás
• kevésbé függ az iránytól
• alacsony áramlások előfordulása esetén (pl. vérkeringés, vénák stb.)

Működési leírás:

A Színes Dopplerrel ellentétben, a visszavert ultrahangsugár egy alapjaiban eltérő fizikai 
paramétere képezi a színkódolás alapját, így a színezés szabályszerűségei is eltérőek. Az 
ultrahangos angiográfia a visszaverődés amplitúdóját, a színes Doppler annak frekvencia-
eltolódását elemzi. Az amplitúdót az ultrahangsugár mérési térfogatában érzékelt vérsejt 
aggregátumok mennyisége határozza meg, így tehát független a beeső ultrahangsugár és 
a véráramlás iránya által bezárt szögtől, míg a frekvencia-eltolódást a visszaverő 
részecskék sebessége határozza meg.

A teljesítmény Doppler képalkotása a színes kép létrehozásához a Doppler-elvet használja 
fel. A színes kép rávetítődik a B képre. A teljesítmény Doppler képalkotás a vérsejt mozgási 
energiájáról (teljesítmény) szolgáltat információt. A Színes Doppler jel amplitúdóját a 
rendszer értékeli, és speciális színkódolással jeleníti meg. Egyik sebességtől függő funkció 
(alapvonal, skála, kijelzési mód stb.) sem elérhető a teljesítmény Doppler módban.

A teljesítmény Doppler kombinálható a színkép Dopplerrel. A teljesítmény Doppler csak 
elektronikus vizsgálófejekkel elérhető.

A PD mód ismertetése két csoportra osztva történik. Ezekben a csoportokban a PD mód 
használatát és a PD mód beállításainak változtatását ismerheti meg.

A PD mód használatát lásd: PD Main Menu (PD főmenü) ( *** 'A PD főmenü' on page 3 ***) A 
PD beállítások változtatását lásd:PD Sub Menu (PD almenü) (*** 'A PD almenü' on page 6 
***)

A speciális eszközök használatát lásd: Utilities (Eszközök) (*** 'Eszközök' on page 2 
***fejezet) és Gray Chroma Map (Szürkeségi és színtérkép) (*** 'Szürkeségi és színtérkép' on 
page 24 ***fejezet)
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9.1 A PD főmenü

PD mód gomb (funkciógomb)

A PD módot a [PD] menüvezérlő gomb megnyomásával kapcsolhatja be. A PD doboz 
megjelenik az aktív 2D képen.

A PD mód használatát lásd: PD Operation (Műveletek PD módban) (*** 'Műveletek PD 
módban' on page 4 ***) A PD beállítások változtatását lásd: PD Sub Menu (PD almenü) (*** 
'A PD almenü' on page 6 ***)

Ez a vezérlőgomb egyben a PD üzemmód erősítésszabályozója is (kizárólag letapogatási 
módban). lásd: PD Gain Control (Erősítésszabályozás PD módban) (*** 'Erősítésszabályozás 
PD módban' on page 5 ***)

A „PD Main" (főmenü) megjelenik az érintőfelületen (pásztázási mód).

Almenü:

NOTE: Ha a HD-áramlás aktiválása egyszer megtörtént, a PD funkciógomb minden egyes 
megnyomásakor a rendszer automatikusan újra aktiválni fogja, amíg a felhasználó a PD 
funkciógomb segítségével vissza nem vált PD módba.

Megjegyzések:

• A következőket kizárólag pásztázási módban lehet módosítani: Gain (erősítés), Quality 
(minőség), WMF, PRF, Steering (irányítás) és 2D+2D/PD!

• A sugár irányítása csak lineáris szondákkal és írás módban lehetséges.
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9.2 Műveletek PD módban

A PD műveletek az alábbiakat tartalmazzák:

PD Box Position and PD Box Size (A PD doboz helyzete és mérete) (*** 'A PD doboz 
pozicionálása és a PD doboz méretezése' on page 4 ***) PD Gain Control 
(Erősítésszabályozás PD módban) (*** 'Erősítésszabályozás PD módban' on page 5 ***) 
Quality (Minőség) (*** 'Minőség' on page 5 ***) Wall Motion Filter (Falmozgásszűrő WMF) 
(*** 'Wall Motion Filter (Falmozgásszűrő, WMF)' on page 5 ***) PRF (Velocity 
Range)(Sebességtartomány) (*** 'PRF (Velocity Range) (PRF sebességtartomány)' on page 6 
***) 2D + 2D/PD (*** '2D + 2D/PD' on page 6 ***)

9.2.1 A PD doboz pozicionálása és a PD doboz méretezése

A 2D képalkotás ismertetésekor a 2D felvételi gyakoriság, vonalsűrűség és 
szektorszélesség közötti összefüggést részleteztük, hogy bemutassuk, hogyan lehet ezen 
három faktor használatával optimális 2D képeket nyerni. Hasonló összefüggés a 
Teljesítmény Doppler képalkotásban is létezik. A PD almenüben a vonalsűrűség 
kiválasztása összehangolja a 2D vonalsűrűséget és a PD vonalsűrűséget. A használható 
értékek a vizsgálófejtől függnek.

A PD doboz méretezhetősége és pozicionálhatósága rugalmasságot biztosít a teljesítmény 
Doppler képalkotásban. A PD doboz méretezése és pozicionálása a hanyattegérrel 
történik.

A hanyattegér használható a PD doboz helyzetének pozicionálására a 2D képen (egy, két 
és négy képablakos).

← → A PD ablak vízszintes mozgatása ↑ ↓ A PD ablak függőleges 
mozgatása
A doboz az egész 2D kép területen belül állítható.

A forgatógomb feletti gombbal válthat a PD ablak helyzetének és 
méretének változtatása között. Nyomja meg a hanyattegér felső 
gombját, hogy váltson a PD doboz pozicionálása és méretezése 
között. Nyomja meg újra, hogy visszatérjen a pozicionálásra.

↑ a PD ablak magasságának csökkentése
↓ a PD ablak magasságának növelése

→ a PD doboz szélességének növelése
← a PD doboz szélességének csökkentése
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9.2.2 Erősítésszabályozás PD módban

A PD erősítést megfelelően kell beállítani, hogy megjelenjen a folyamatos áramlás, ahol ez 
indokolt . Az erősítést olyan magasra kell állítani, amennyire lehet, anélkül, hogy véletlen 
színes foltok megjelennének. Ha az erősítést túl alacsony értékre állítja, az érzékenység 
hiánya megnehezíti a kis áramlási rendellenességek észlelését, így a nagy áramlási 
zavarok alulbecsüléséhez vezet.

[PD Mode] (PD mód) gomb : Elforgatásával a PD jel intenzitását állíthatja.

Ha az erősítésszabályozó gombot az óra járásának irányában forgatja, a szín intenzívebb 
lesz. Ha az erősítésszabályozó gombot az óra járásával ellenkező irányban forgatja, a szín 
kevésbé intenzív lesz.

9.2.3 Minőség

Ez a funkció a kép felvételi gyakoriságának csökkentésével javítja a színes felbontást vagy 
ellenkezőleg a kép felvételi gyakoriságának növelésével csökkenti a színes felbontást.

Minőséget szabályozó gomb (billenőkapcsoló) A szín minősége három léptékben állítható:

magas: magasabb színfelbontás / alacsonyabb felvételi gyakoriság normál: normál 
színfelbontás / közepes felvételi gyakoriság alacsony: alacsonyabb színfelbontás / 
magasabb felvételi gyakoriság

Megjegyzés: A minőség aktuális állapota megjelenik az érintőfelületen és a képernyőn 
[Qual ...].

9.2.4 Wall Motion Filter (Falmozgásszűrő, WMF)

A falmozgásszűrőt az alacsony sebességű, de magas intenzitású érfalmozgás által keltett 
zaj kiküszöbölésére használjuk. Olyan magas szűrőt alkalmazzon, ami elég a mozgási 
műtermékek eltávolításához, de elég érzékeny a kis erekben lévő alacsony sebességű 
áramlás megjelenítéséhez. A WMF menüvezérlő gomb használható a falmozgásszűrő 
beállításához. Lehetséges beállítások: low1 (alacsony 1), low2 (alacsony 2), mid1 (közepes 
1), mid2 (közepes 2), high1 (magas 1), high2 (magas 2) és max.

A kívánt falmozgásszűrő beállításához használja a [WMF] menüvezérlő gombot. Ha a 
gomb felső részét nyomja, növeli a szűrést; az alsó rész nyomása esetén csökkenti a 
szűrést.

Megjegyzések:

• a falmozgásszűrő beállítását a felhasználó választhatja meg, de az aktuális levágási 
frekvencia változik a [PRF] szabályozás beállításától is függ.
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9.2.5 PRF (Velocity Range) (PRF sebességtartomány)

A megjelenítés sebességtartományát a pulzus ismétlődési frekvencia (PRF) határozza meg. 
A [PRF] menüvezérlő gombbal megváltoztatható a megjelenítési tartomány. A sebesség 
tartomány beállításának növelésével a PRF is növekszik. A megjelenítési skála növelésével 
az átnevezés nélkül megjeleníthető maximum Doppler eltolódási információ szintén nő.

A sebességtartomány beállításához használja a [PRF] menüvezérlő gombot. A gomb felső 
részének megnyomására - a PRF nő, a gomb alsó részének megnyomására - a PRF 
csökken

A keretmélységtől függően a maximális mintavételi frekvencia automatikusan csökken. 
(Ha a mintavételi frekvencia már nem megfelelő a kiválasztott mélységhez.)

Megjegyzések:

• a pillanatnyi mintavételi frekvencia megjelenik a képernyőn [PRF ...].

9.2.6 2D + 2D/PD

A „2D+2D/PD" funkció átváltja egy kép megjelenítését két egyidejűleg megjelenített fél 
képkockára. A bal oldali képkocka csak a 2D mód képet mutatja. A jobb oldali képkocka 
mutatja a 2D mód képet a színes információval együtt.

Ezt az üzemmódot a [2D+2D/PD] gomb érintésével kapcsolhatja be/ki.

9.3 A PD almenü

A „PD Main" főmenünek aktívnak kell lennie.

Érintse meg a [Sub PD] (PD almenü) gombot. Megjelenik a PD almenü.
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NOTE: Változtatások csak az írás módban lehetségesek. Olvasás módban csak a szürkeségi és a 
színtérkép, illetve a PD színkód változtatható.

Az alábbi funkciók használhatók:

Frequency (Frekvencia) (*** 'Frequency (Frekvencia)' on page 7 ***fejezet) Flow Resolution 
(Áramlási képfelbontás) (*** 'Flow Resolution (Áramlási képfelbontás)' on page 7 ***fejezet) 
Balance (Egyensúly) (*** 'Balance (Egyensúly)' on page 8 ***fejezet) Smoothing (Simítás) (*** 
'Smoothing (Simítás)' on page 9 ***fejezet) Ensemble (Együttes) (*** 'Ensemble (Együttes)' 
on page 9 ***fejezet) Line Density (Vonalsűrűség) (*** 'Line Density (Vonalsűrűség)' on page 
10 ***fejezet) PD Map (PD színkód) (*** 'PD Map (PD színkód)' on page 10 ***fejezet) Artifact 
Suppression (Műtermék elnyomása) (*** 'Artifact Suppression (Műtermék elnyomása)' on 
page 11 ***fejezet) Line Filter (Sorszűrő) (*** 'Line Filter (Sorszűrő)' on page 11 ***fejezet) 
Gray Chroma Map (Szürkeségi térkép) (*** 'Szürkeségi és színtérkép' on page 24 ***fejezet) 
Utilities (Eszközök) (*** 'Eszközök' on page 2 ***fejezet)

9.3.1 Frequency (Frekvencia)

A frekvenciabeállítás szabályozza a kibocsátási frekvenciát. Általában az ultrahang kristály 
közepes frekvenciájának [Frequ. Mid] (Közepes frekv.) megfelelő kibocsátási frekvenciával 
dolgozunk. Magasabb kibocsátási frekvenciánál [Frequ. High] (Magas frekv.) adott PRF 
mellett alacsonyabb áramlási sebességek jelenítődnek meg (előny: alacsonyabb áramlási 
sebességek jobb megjelenítése), de a behatolási mélység csökken. Alacsonyabb 
kibocsátási frekvenciánál [Frequ. Low] (Alacsony frekv.) egy adott PRF mellett a torzítási 
sebesség megnő (előny: magasabb áramlási sebességek megjelenítése), valamint a 
mélység érzékenysége nő.

Érintse meg a [Frequ.] (Frekv.) gombot, és válassza ki a kívánt közepes frekvenciát.

Low (alacsony): a kibocsátási frekvencia alacsonyabb, mint a kristály közepes frekvenciája. 
Mid (közepes): a kibocsátási frekvencia megfelel a kristály közepes frekvenciájának. High 
(magas): a kibocsátási frekvencia magasabb, mint a kristály közepes frekvenciája.

A frekvenciákról szóló információt lásd: vizsgálófejek és biopszia / Pontos leírás *** 'Pontos 
leírás' on page 11 ***.

9.3.2 Flow Resolution (Áramlási képfelbontás)

Ez a funkció a színes megjelenítés axiális felbontását szabályozza. A színes pixelek axiális 
mintamélységét állítja.

magas a színes minták axiális irányban rövidebbek alacsony a színes minták axiális 
irányban nagyobbak

Érintse meg a [Flow Res.] (Áramlási képfelb.) gombot, és a [↓] vagy a [↑] gomb érintésével 
válassza ki az axiális felbontást.
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Az áramlási képfelbontás négy léptéke áll rendelkezésre: alacsony, közepes1, közepes2 és 
magas.

9.3.3 Balance (Egyensúly)

A „Balance" (Egyensúly) a fényes echókon megjelenített szín mennyiségét szabályozza, és 
segít abban, hogy a szín megjelenítése az érfalon belül maradjon. Az egyensúly 
mértékének emelésével a szín megjelenítődik a fényesebb struktúrákon. Ha az érfalakon is 
színt lát, akkor az egyensúly valószínűleg túl magasra van állítva. A falmozgási szellemkép 
kialakulása is elnyomható alacsony egyensúly-beállítással.

Érintse meg a [Balance] (Egyensúly) gombot, és a [↓] vagy a [↑] gomb érintésével válassza 
ki az egyensúlyt.

Az egyensúly jelzővonala csak a színes módokban látszik. A vonal a módosított szürkeérték 
helyzetét képviseli a szürkeskálán.

Ha az egyensúly jelzővonala szürkeségi léptéken van, a szürkeségi érték kijelzésre kerül 
(természetesen csak akkor, ha a színes érték is létezik). Például: Ha a szürkeségi érték 96 
felett van miközben egy színes érték is jelen van, a szürkeségi érték kijelzésre kerül.
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9.3.4 Smoothing (Simítás)

Az időátlagot számos színes kép felhasználásával határozzuk meg, így különböző szűrési 
periódusokat lehet kiválasztani növekvő és csökkenő sebességekre.

Érintse meg a [Smooth] (simítás) gombot és válassza ki a növekvő vagy a csökkenő szűrést.

NÖVEKVŐ: a növekvő sebesség szűrése a jelentkező zajok elnyomását eredményezi. Kis 
lamináris áramlás esetén kell használni. Kerülje a szonda gyors mozgatását, mert az 
áramlás lassan ábrázolódik. A pulzusok megjelenítésekor az emelkedés szűrését 
alacsonyra kell állítani.

CSÖKKENŐ: ez a szűrő a megjelenített áramlás megnyújtásához vezet. Gyors pulzusok 
(rövid „színes villanások") esetén használja, hogy meghosszabbítsa azokat és könnyebben 
értékelhesse őket a képernyőn.

9.3.5 Ensemble (Együttes)

Ez a funkció egy megjelenített sorra jutó pulzusok számát szabályozza. Mivel egy 
eredmény megjelenítéséhez számos pulzust kell értékelni, a színes megjelenítés minősége 
növekszik az értékelt pulzusok számával. A PD Ensemble (PD együttes) növelésével a 
felvétel gyakorisága csökken.

Érintse meg az [Ensemble] (Együttes) gombot, és válassza ki az egy színes sorra jutó 
pulzusok számát. Az egy színes sorra jutó pulzusok számának növeléséhez vagy 
csökkentéséhez érintse meg a felfelé vagy a lefelé mutató nyilat.

max. érték: 31 min. érték: 7 léptékméret: 1
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9.3.6 Line Density (Vonalsűrűség)

Ez a funkció a Teljesítmény-Doppler dobozon belüli vonalsűrűségét határozza meg. Minél 
alacsonyabb a vonalsűrűség, annál nagyobb a vonalak közötti távolság és a színes pixelek 
mérete.

Érintse meg a [Line Den] (Vonalsűrűség) gombot, és állítsa be a vonalsűrűséget. A 
vonalsűrűség növeléséhez vagy csökkentéséhez érintse meg a felfelé vagy a lefelé mutató 
nyilat.

max. érték: 10 min. érték: 1 lépték: 1

9.3.7 PD Map (PD színkód)

Ez a funkció lehetővé teszi a színkódolás kiválasztását a véráramlás megjelenítésének 
optimalizálásához (hasonlóan a 2D szürke árnyalatainak utófeldolgozási görbéjéhez). 
Különösen alacsony áramlásnál hasznos. Valós idejű, illetve Freeze (Kimerevítés) módban 
változtatható.

A teljesítmény a Doppler-echók amplitúdója, ami a fényerő változásával jelenik meg a 
képen.

A szín színskálában van kódolva:

Erős echó: világosabb színárnyalat (magas fényerő) Gyenge echó: sötétebb színárnyalat 
(alacsony fényerő)

A PD színkód görbéjének kiválasztása:

Érintse meg a [PD Map] (PD színkód) gombot, és az 1-8 gombok megérintésével válassza ki 
a kívánt PD színkód görbéjét.

PD színkód 1 PD színkód 2 PD színkód 3 PD színkód 4

ciklámen
vörös
narancs
sárga

szürkészöld
lila
rózsaszín
világossárga

barna
vörös
narancs
sárga

sötétvörös
vörös
világosvörös
sárga

PD színkód 5 PD színkód 6 PD színkód 7 PD színkód 8

ciklámen
világosvörös
narancs
világossárga

lila
világoslila
narancs
sárga

sötétkék
világoskék
ciánkék

sötétszürke
világosszürke
fehér
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Megjegyzés: Ha kívánja, aktiválja a színlágyítás funkciót (*** 'Gently Color (Színlágyítás)' on 
page 11 ***).

9.3.7.1 Gently Color
(Színlágyítás)

A Színlágyítás a színes és szürkeárnyalatos információk közötti átmenetet határozza meg. 
A [Gently Color] (Színlágyítás) opcióval a szín beágyazása a B módba finomabban történik, 
kevesebb színfelvillanással. Következésképpen a színesen megjelenő erek kontúrja 
lágyabb, a kinézetük kevésbé tűnik digitálisnak.

A „Gently Color" (Színlágyítás) funkció aktiválásához a PD almenüben érintse meg a [PD 
Map] (PD színkód) gombot.

A színlágyítás funkciót kapcsolja be/ki.

9.3.8 Artifact Suppression (Műtermék elnyomása)

A műtermék elnyomása csökkenti a mozgási műtermékek előfordulását a képen. 
Kardiológiai alkalmazásban ajánlott ezt a funkciót kikapcsolni.

A műtermék elnyomása a PD almenüben kapcsolható be és ki.

9.3.9 Line Filter (Sorszűrő)

Különösen a laterális felbontás optimalizálható ezzel a korrelációs algoritmussal. Ezzel az 
eljárással a szomszédos pulzusok jelei kevésbé hangsúlyosak a tényleges pulzus 
megjelenítésénél, ami jelentősen javítja a részletek felbontását és a jel-zaj arányt.

Nyolc lépték áll rendelkezésre.

Érintse meg a [Line F.] (Sorszűrő) gombot, és válassza ki a szűrést.
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9.4 PD + 2D + színkép Doppler (Triplex mód)

A Triplex mód a 2D mód, a Teljesítmény Doppler és a Színkép Doppler egyszerre történő 
valós idejű megjelenítése.

Két lehetőség van a teljesítmény Doppler (PD) és a színkép Doppler információinak 
kombinálására:

1. PD + 2D mód + PW Doppler (pulzushullám Doppler)

Pásztázási módban a beállítások változtatására lehetőség van a PD menü, a PW menü és 
a hozzájuk tartozó almenük közötti váltásra.

2. PD + 2D mód + CW Doppler (folyamatos hullámú Doppler)

Pásztázási módban a beállítások változtatására lehetőség van a PD menü, a CW menü és 
a hozzájuk tartozó almenük közötti váltásra.

9.5 HD-áramlás mód (Kétirányú angio-mód)

A Directional Power Doppler (HD-Flow) (irányított teljesítmény-Doppler (HD-áramlás)) olyan 
Teljesítmény-Doppler üzemmód, amely a megjelenített képbe foglalja az áramlás irányát 
(a színes Dopplerhez hasonlóan). Az irányított teljesítmény-Doppler beállításai a nagy 
térbeli felbontásra és az alacsony műtermék megjelenítésre összpontosítanak, így a 
funkció lehetővé teszi az erek kevesebb reflexióval és a finomabb részletek kiemelésével 
történő megtekintését.

A HD-áramlás mód 2D módban, 3D módban és Magzati kardio módban áll rendelkezésre.

A HD-áramlás mód ismertetése két csoportra osztva történik. Ezekben a csoportokban a 
HD-áramlás mód használatát és a HD-áramlás mód beállításainak változtatását ismerheti 
meg.

A HD-áramlás mód használatát lásd: HD-Flow Main Menu (A HD-áramlás főmenü) (*** 'HD-
áramlás főmenü' on page 13 ***fejezet) A HD-áramlás beállításainak változtatását 
lásd: HD-Flow Sub Menu (A HD-áramlás almenü) (*** 'HD-Flow Sub Menu (HD-áramlás 
almenü)' on page 17 ***fejezet)

A speciális eszközök használatát lásd: Utilities (Eszközök) (*** 'Eszközök' on page 2 
***fejezet) és Gray Chroma Map (Szürkeségi és színtérkép) (*** 'Szürkeségi és színtérkép' on 
page 24 ***fejezet)
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9.6 HD-áramlás főmenü

PD mód gomb (funkciógomb)

A PD módot a [PD] menüvezérlő gomb megnyomásával kapcsolhatja be. A színes doboz és 
a színskála azonnal megjelenik az aktív B képen.

Ez a vezérlőgomb egyben a HD üzemmód erősítésszabályozója is (kizárólag letapogatási 
módban). HD-Flow Gain Control (HD-Flow Gain Control) ( *** 'Erősítésszabályozás HD-
áramlás módban' on page 15 ***fejezet)

Ha a HD-áramlás aktiválása egyszer megtörtént, a PD funkciógomb minden egyes 
megnyomásakor a rendszer automatikusan újra aktiválni fogja, amíg a felhasználó a PD 
funkciógomb segítségével vissza nem vált PD módba.

HD-áramlás mód gomb Ha megérinti a [HD-Flow] (HD-áramlás) gombot, aktiválja a HD-
áramlás módot. A HD-áramlás doboz megjelenik az aktív 2D képen.

A HD-áramlás mód használatát lásd: HD-Flow Operation (Műveletek HD-áramlás módban) 
(*** 'HD-Flow Operation (Műveletek HD-áramlás módban)' on page 14 ***fejezet) A HD-
áramlás beállításainak változtatását lásd: HD-Flow Sub Menu (HD-áramlás almenü) (*** 
'HD-Flow Sub Menu (HD-áramlás almenü)' on page 17 ***fejezet)

A “HD-Flow Main" (HD-áramlás) menü jelenik meg az érintőfelületen (pásztázási mód).
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Almenü:

Megjegyzések:

• A következőket kizárólag pásztázási módban lehet módosítani: Gain (erősítés), Quality 
(minőség), WMF, PRF, Steering (irányítás) és 2D+2D/HD!

• A sugár irányítása csak lineáris szondákkal és írás módban lehetséges.

9.7 HD-Flow Operation (Műveletek HD-áramlás módban)

A HD-áramlás műveletek az alábbiakat tartalmazzák:

A HD-áramlás keret helyzete és mérete (*** 'HD-Flow Box Position and HD-Flow Box Size (A 
HD-áramlás ablak helyzete és mérete)' on page 14 ***) Erősítésszabályozás HD-áramlás 
módban (*** 'Erősítésszabályozás HD-áramlás módban' on page 15 ***) Minőség (*** 
'Quality (Minőség)' on page 15 ***) WMF, falmozgásszűrő (*** 'Wall Motion Filter (WMF, 
falmozgásszűrő)' on page 16 ***) Sebességtartomány (*** 'PRF (Velocity Range, 
Sebességtartomány)' on page 16 ***) 2D + 2D/HD (*** '2D + 2D/HD' on page 17 ***)

9.7.1 HD-Flow Box Position and HD-Flow Box Size (A HD-áramlás ablak helyzete és mérete)

A 2D képalkotás ismertetésekor a 2D felvételi gyakoriság, vonalsűrűség és 
szektorszélesség közötti összefüggést részleteztük, hogy bemutassuk, hogyan lehet ezen 
három faktor használatával optimális 2D képeket nyerni. Hasonló összefüggés a 
Teljesítmény Doppler képalkotásban is létezik. A HD-áramlás almenüben a vonalsűrűség 
kiválasztása összehangolja a 2D vonalsűrűséget és a HD-áramlás vonalsűrűséget. A 
használható értékek a vizsgálófejtől függnek.

A HD-ablak mérete és elhelyezkedése változtatható a rugalmas teljesítmény-Doppler 
képalkotás érdekében. A forgatógomb segítségével változtathatja a HD-áramlás ablak 
méretét és helyzetét.

A forgatógombbal állítsa be a HD-áramlás ablak helyzetét a 2D képen (egy, kettő és négy 
képablakos megjelenítés).

← → A HD-áramlás doboz vízszintes mozgatása
↑ ↓ A HD-áramlás doboz függőleges mozgatása

A doboz az egész 2D kép területen belül állítható.

A forgatógomb feletti gombbal válthat a HD-áramlás ablak 
helyzetének és méretének változtatása között. A forgatógomb 
feletti gombbal válthat a PD ablak helyzetének és méretének 
változtatása között. Nyomja meg újra, hogy visszatérjen a 
pozicionálásra.
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9.7.2 Erősítésszabályozás HD-áramlás módban

9.7.2 HD-Flow Gain Control (Erősítésszabályozás HD-áramlás módban) Az erősítőt a lehető 
legmagasabb értékre állítsa mindaddig, amíg nem lesz szemcsés a kép. Ha a HD-áramlás 
mód erősítését túl alacsony értékre állítja, az érzékenység hiánya megnehezíti a kis 
áramlási rendellenességek észlelését, mely a nagy áramlási zavarok alulbecsüléséhez 
vezethet.

[PD Mode] (PD mód) gomb : Elforgatásával a HD-áramlás jel intenzitását állíthatja.

Ha az erősítésszabályozó gombot az óra járásának irányában forgatja, a szín intenzívebb 
lesz. Ha az erősítésszabályozó gombot az óra járásával ellenkező irányban forgatja, a szín 
kevésbé intenzív lesz.

9.7.3 Quality (Minőség)

Ez a funkció a kép felvételi gyakoriságának csökkentésével javítja a színes felbontást vagy 
ellenkezőleg a kép felvételi gyakoriságának növelésével csökkenti a színes felbontást.

Minőséget szabályozó gomb (billenőkapcsoló) A szín minősége három léptékben állítható:

magas: magasabb színfelbontás / alacsonyabb felvételi gyakoriság normál: normál 
színfelbontás / közepes felvételi gyakoriság alacsony: alacsonyabb színfelbontás / 
magasabb felvételi gyakoriság

Megjegyzés: A minőség aktuális állapota megjelenik az érintőfelületen és a képernyőn 
[Qual ...].

↑ a HD-áramlás doboz magasságának csökkentése
↓ a HD-áramlás doboz magasságának növelése

→ a HD-áramlás doboz szélességének növelése
← a HD-áramlás doboz szélességének csökkentése
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9.7.4 Wall Motion Filter (WMF, falmozgásszűrő)

A falmozgásszűrőt az alacsony sebességű, de magas intenzitású érfalmozgás által keltett 
zaj kiküszöbölésére használjuk. Olyan magas falmozgásszűrőt alkalmazzon, amely 
megfelelő a mozgási műtermékek eltávolításához, de elég érzékeny a kis erekben lévő 
alacsony sebességű áramlás megjelenítéséhez. A falmozgásszűrő módosítására a WMF 
vezérlőgomb szolgál. Lehetséges beállítások: low1 (alacsony 1), low2 (alacsony 2), mid1 
(közepes 1), mid2 (közepes 2), high1 (magas 1), high2 (magas 2) és max.

A kívánt falmozgásszűrő beállításához használja a [WMF] menüvezérlő gombot. Ha a 
gomb felső részét nyomja, növeli a szűrést; az alsó rész nyomása esetén csökkenti a 
szűrést.

Megjegyzések:

• a falmozgásszűrő beállítását a felhasználó választhatja meg, de az aktuális levágási 
frekvencia változik a [PRF] szabályozás beállításától is függ.

• A PRF változtatásakor a rendszer automatikusan kiszámítja és átállítja a WMF szűrőt .

9.7.5 PRF (Velocity Range, Sebességtartomány)

A megjelenítés sebességtartományát a pulzus ismétlődési frekvencia (PRF) határozza meg. 
A [PRF] menüvezérlő gombbal megváltoztatható a megjelenítési tartomány. A sebesség 
tartomány beállításának növelésével a PRF is növekszik. A megjelenítési skála növelésével 
az átnevezés nélkül megjeleníthető maximum Doppler eltolódási információ szintén nő.

A sebességtartomány beállításához használja a [PRF] menüvezérlő gombot. A gomb felső 
részének megnyomására - a PRF nő, a gomb alsó részének megnyomására - a PRF 
csökken

A keretmélységtől függően a maximális mintavételi frekvencia automatikusan csökken. 
(Ha a mintavételi frekvencia már nem megfelelő a kiválasztott mélységhez.)

Megjegyzések:

• a pillanatnyi mintavételi frekvencia megjelenik a képernyőn [PRF ...].
• A torzítási (aliasing) sebesség a színsáv felett és alatt jelenik meg. Ez csak a kiszámított 

korlát referenciájaként szolgál, nem jelenti azt, hogy a HD-áramlás képen megjelenő 
színek a sebességet képviselnék.
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9.7.6 2D + 2D/HD

A „2D+2D/HD" funkció átváltja egy kép megjelenítését két egyidejűleg megjelenített fél 
képkockára. A bal oldali képkocka csak a 2D mód képet mutatja. A jobb oldali képkocka 
mutatja a 2D mód képet a színes információval együtt.

Ezt a módot a [2D+2D/HD] gomb érintésével kapcsolhatja ki/be.

9.7.7 Invert (Átfordítás)

Ez a funkció a színes megjelenítést az áramlási irányhoz viszonyítva invertálja. A színskála 
színe az alapvonal körül változik.

9.8 HD-Flow Sub Menu (HD-áramlás almenü)

A „HD-Flow Main" (HD-áramlás) főmenü aktív kell hogy legyen.

Érintse meg a [Sub HD-Flow] (HD-áramlás almenü) gombot. Megjelenik a HD-áramlás 
almenü.

NOTE: Változtatások csak az írás módban lehetségesek. Rögzítés üzemmódban kizárólag a 
szürkeségi és színtérkép, illetve a HD-áramlás színkódja változtatható.

Az alábbi funkciók használhatók:

Frequency (Frekvencia) (*** 'Frequency (Frekvencia)' on page 18 ***fejezet) Flow Resolution 
(Áramlási képfelbontás) (*** 'Resolution (Áramlási képfelbontás)' on page 18 ***fejezet) 
Balance (Egyensúly) (*** 'Balance (Egyensúly)' on page 19 ***fejezet) Smoothing (Simítás) 
(*** 'Smoothing (Simítás)' on page 19 ***fejezet) Ensemble (Együttes) (*** 'Ensemble 

a gomb 
sötét: Normál: Áramlás a vizsgálófej felé PIROS Áramlás 

a vizsgálófejjel ellentétes irányban KÉK

a gomb 
világít: Fordított: Áramlás a vizsgálófej felé KÉK Áramlás a 

vizsgálófejjel ellentétes irányban PIROS
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(Együttes)' on page 20 ***fejezet) Line Density (Vonalsűrűség) (*** 'Line Density 
(Vonalsűrűség)' on page 20 ***fejezet) HD Map (HD színkód) (*** 'HD Map (HD színkód)' on 
page 20 ***fejezet) Artifact Suppression (Műtermék elnyomása) (*** 'Artifact Suppression 
(Műtermék elnyomása)' on page 22 ***fejezet) Line Filter (Sorszűrő) (*** 'Line Filter 
(Sorszűrő)' on page 11 ***fejezet) Gray Chroma Map (Szürkeségi térkép) (*** 'Szürkeségi és 
színtérkép' on page 24 ***fejezet) Utilities (Eszközök) (*** 'Eszközök' on page 2 ***fejezet)

9.8.1 Frequency (Frekvencia)

A frekvenciabeállítás szabályozza a kibocsátási frekvenciát. Általában az ultrahang kristály 
közepes frekvenciájának [Frequ. Mid] (Közepes frekv.) megfelelő kibocsátási frekvenciával 
dolgozunk. Magasabb kibocsátási frekvenciánál [Frequ. High] (Magas frekv.) adott PRF 
mellett alacsonyabb áramlási sebességek jelenítődnek meg (előny: alacsonyabb áramlási 
sebességek jobb megjelenítése), de a behatolási mélység csökken. Alacsonyabb 
kibocsátási frekvenciánál [Frequ. Low] (Alacsony frekv.) egy adott PRF mellett a torzítási 
sebesség megnő (előny: magasabb áramlási sebességek megjelenítése), valamint a 
mélység érzékenysége nő.

Érintse meg a [Frequ.] (Frekv.) gombot, és válassza ki a kívánt közepes frekvenciát.

Low (alacsony): a kibocsátási frekvencia alacsonyabb, mint a kristály közepes frekvenciája. 
Mid (közepes): a kibocsátási frekvencia megfelel a kristály közepes frekvenciájának. High 
(magas): a kibocsátási frekvencia magasabb, mint a kristály közepes frekvenciája.

A frekvenciákról szóló információt lásd: Vizsgálófejek és biopszia / Pontos leírás *** 'Pontos 
leírás' on page 11 ***

9.8.2 Resolution (Áramlási képfelbontás)

Ez a funkció a színes megjelenítés axiális felbontását szabályozza. A színes pixelek axiális 
mintamélységét állítja.

magas a színes minták axiális irányban rövidebbek alacsony a színes minták axiális 
irányban nagyobbak

Érintse meg a [Flow Res.] (Áramlási képfelb.) gombot, és a [↓] vagy a [↑] gomb érintésével 
válassza ki az axiális felbontást.

Az áramlási képfelbontás négy léptéke áll rendelkezésre: alacsony, közepes1, közepes2 és 
magas
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9.8.3 Balance (Egyensúly)

A „Balance" (Egyensúly) a fényes echókon megjelenített szín mennyiségét szabályozza, és 
segít abban, hogy a szín megjelenítése az érfalon belül maradjon. Az egyensúly 
mértékének emelésével a szín megjelenítődik a fényesebb struktúrákon. Ha az érfalakon is 
színt lát, akkor az egyensúly valószínűleg túl magasra van állítva. A falmozgási szellemkép 
kialakulása is elnyomható alacsony egyensúly-beállítással.

Érintse meg a [Balance] (Egyensúly) gombot, és a [↓] vagy a [↑] gomb érintésével válassza 
ki az egyensúlyt.

Az egyensúly jelzővonala csak a színes módokban látszik. A vonal a módosított szürkeérték 
helyzetét képviseli a szürkeskálán.

Ha az egyensúly jelzővonala szürkeségi léptéken van, a szürkeségi érték kijelzésre kerül 
(természetesen csak akkor, ha a színes érték is létezik). Például: Ha a szürkeségi érték 96 
felett van miközben egy színes érték is jelen van, a szürkeségi érték kijelzésre kerül.

9.8.4 Smoothing (Simítás)

Az időátlagot számos színes kép felhasználásával határozzuk meg, így különböző szűrési 
periódusokat lehet kiválasztani növekvő és csökkenő sebességekre.

Érintse meg a [Smooth] (simítás) gombot és válassza ki a növekvő vagy a csökkenő szűrést.



PD Mód (Teljesítmény Doppler mód)

9-20 Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv
KTD100583 5. javított kiadás

NÖVEKVŐ: a növekvő sebesség szűrése a jelentkező zajok elnyomását eredményezi. Kis 
lamináris áramlás esetén kell használni. Kerülje a szonda gyors mozgatását, mert az 
áramlás lassan ábrázolódik. A pulzusok megjelenítésekor az emelkedés szűrését 
alacsonyra kell állítani.

CSÖKKENŐ: ez a szűrő a megjelenített áramlás megnyújtásához vezet. Gyors pulzusok 
(rövid „színes villanások") esetén használja, hogy meghosszabbítsa azokat és könnyebben 
értékelhesse őket a képernyőn.

9.8.5 Ensemble (Együttes)

Ez a funkció egy megjelenített sorra jutó pulzusok számát szabályozza. Mivel egy 
eredmény megjelenítéséhez számos pulzust kell értékelni, a színes megjelenítés minősége 
növekszik az értékelt pulzusok számával. A HD-áramlás együttesének növelésével a 
felvételi gyakoriság csökken.

Érintse meg az [Ensemble] (Együttes) gombot, és válassza ki az egy színes sorra jutó 
pulzusok számát. Az egy színes sorra jutó pulzusok számának növeléséhez vagy 
csökkentéséhez érintse meg a felfelé vagy a lefelé mutató nyilat.

max. érték: 31 min. érték: 7 léptékméret: 1

9.8.6 Line Density (Vonalsűrűség)

Ez a funkció a HD-áramlás dobozon belüli vonalsűrűséget határozza meg. Minél 
alacsonyabb a vonalsűrűség, annál nagyobb a vonalak közötti távolság és a színes pixelek 
mérete.

Érintse meg a [Line Den] (Vonalsűrűség) gombot, és állítsa be a vonalsűrűséget. A 
vonalsűrűség növeléséhez vagy csökkentéséhez érintse meg a felfelé vagy a lefelé mutató 
nyilat.

max. érték: 10 min. érték: 1 lépték: 1

9.8.7 HD Map (HD színkód)

Ez a funkció lehetővé teszi a színkódolás kiválasztását a véráramlás megjelenítésének 
optimalizálásához (hasonlóan a 2D szürke árnyalatainak utófeldolgozási görbéjéhez). 
Különösen alacsony áramlásnál hasznos. Valós idejű, illetve Freeze (Kimerevítés) módban 
változtatható.
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A teljesítmény a Doppler echók amplitúdója, ami fényerőeltérésként jelenik meg a képen.

A szín színskálában van kódolva:

Erős echó: világosabb színárnyalat (nagy fényerősség) Gyenge echó: sötétebb színárnyalat 
(alacsony fényesség)

A HD-áramlás színkód görbéjének kiválasztása:

Érintse meg a [HD Map] (HD színkód) gombot, és az 1-8 gombok megérintésével válassza 
ki a kívánt HD színkód görbéjét.

HD Map 1 (1-es HD 
színkód)

HD Map 2 (2-es HD 
színkód)

HD Map 3 (3-as HD 
színkód)

HD Map 4 (4-es HD 
színkód)

világossárga
vörös
sötétkék
világoskék

fehér
világosvörös
világoskék
fehér

fehér
sötétvörös
sötétkék
fehér

fehér
sötétvörös
sötétkék
fehér

HD Map 5 (5-ös HD 
színkód)

HD Map 6 (6-os HD 
színkód)

HD Map 7 (7-es HD 
színkód)

HD Map 8 (8-as HD 
színkód)

ciánkék
sötétkék
sötétkék
ciánkék

rózsaszín
sötétvörös
sötétvörös
rózsaszín

fehér
sötétszürke
sötétszürke
fehér

sárga
sötétvörös
sötétvörös
sárga
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9.8.8 Artifact Suppression (Műtermék elnyomása)

A műtermék elnyomása csökkenti a mozgási műtermékek előfordulását a képen. 
Kardiológiai alkalmazásban ajánlott ezt a funkciót kikapcsolni.

A műtermék elnyomása (Artifact suppression) a HD-áramlás almenüben kapcsolható be/ki.

9.8.9 Line Filter (Sorszűrő)

A laterális szűrés mértéke megválasztható, hogy biztosítható legyen az egyensúly a 
laterális felbontás és a képzaj között.

Nyolc lépték áll rendelkezésre.

Érintse meg a [L. Filter.] (Sorszűrő) gombot, és válassza ki a szűrést.
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9.9 HD-Flow + 2D + Spectral Doppler (Triplex Mode) HD-áramlás + 2D + Színkép Doppler 

(Triplex mód)

A Triplex mód a 2D mód, a Teljesítmény Doppler és a Színkép Doppler egyszerre történő 
valós idejű megjelenítése.

Két lehetőség van a Teljesítmény Doppler (HD-áramlás) és a Színkép Doppler 
információinak kombinálására:

1. HD-áramlás + 2D mód + PW Doppler (Pulzushullám Doppler)

Pásztázási módban a beállítások változtatására lehetőség van a HD-Flow menü, a PW 
menü és a hozzájuk tartozó almenük közötti váltásra.

2. HD-áramlás + 2D mód + CW Doppler (folyamatos hullámú Doppler)

Pásztázási módban a beállítások változtatására lehetőség van a HD-Flow menü, a CW 
menü és a hozzájuk tartozó almenük közötti váltásra.
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Szándékosan üresen hagyva.
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10. TD mód (Szöveti Doppler mód)

A szöveti Doppler képalkotás a színes kép létrehozásához a Doppler elvet használja. A 
színes kép rávetítődik a 2D képre. A szöveti kép a szöveti mozgás irányáról és sebességéről 
szolgáltat információkat.

A Szöveti Doppler a falmozgásokhoz társított alacsony áramlású, de magas amplitúdójú 
jeleket veszi fel, és színkódolt szöveti képet hoz létre.

A TD mód ismertetése két csoportra osztva történik:

A TD mód használatát lásd: TD főmenü (*** 'A TD főmenü' on page 2 ***. fejezet) A TD 
beállítások változtatását lásd: TD almenü (*** 'TD almenü' on page 5 ***. fejezet)

A speciális eszközök használatát lásd: Eszközök (*** 'Eszközök' on page 2 ***. fejezet) és 
Szürkeségi és színtérkép (*** 'Szürkeségi és színtérkép' on page 24 ***. fejezet)

10.1 A TD főmenü

A TD mód funkciógombja A TD módot a [TD] gomb érintésével aktiválhatja. A TD keret 
megjelenik az aktív 2D képen.

A TD mód használatához lásd: Műveletek TD módban  (*** 'Műveletek TD módban' on page 
3 ***) A TD beállítások változtatását lásd: TD almenü (*** 'TD almenü' on page 5 ***)

A „TD Main' főmenü megjelenik az érintőfelületen (pásztázási mód).
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Megjegyzések:

• a következőket kizárólag pásztázás módban lehet módosítani: minőség, frekvencia, 
PRF, erősítés, képfordítás és 2D+2D/TD.

• A [TD] gomb csak akkor látható, ha a kiválasztott vizsgálófej képes a Tissue (Szövet) 
mód alkalmazására.

10.2 Műveletek TD módban

A TD műveletek az alábbiakat tartalmazzák:

A TD doboz helyzete és mérete (*** 'A TD keret helyzete és mérete' on page 3 ***) TD 
Erősítésszabályozás a TD módban (*** 'Erősítésszabályozás TD módban' on page 4 ***) 
Minőség (*** 'Minőség' on page 4 ***) Sebességtartomány (PRF) (*** 'Sebességtartomány 
(PRF)' on page 4 ***) Képfordítás (*** 'Képfordítás' on page 5 ***) 2D + 2D/TD (*** '2D + 2D/
TD' on page 5 ***)

10.2.1 A TD keret helyzete és mérete

A 2D képalkotás során a 2D felvételek gyakorisága, a vonalsűrűség és a látómező közötti 
összefüggés ismerete szükséges az optimális 2D képalkotáshoz. Hasonló összefüggés 
létezik a színes üzemmód esetén is. A TD almenüben a vonalsűrűség kiválasztása 
összehangolja a 2D vonalsűrűséget és a szöveti mód vonalsűrűségét. A használható 
értékek a vizsgálófejtől függenek.

A TD doboz méretének és helyzetének változtathatósága rugalmasságot biztosít a TD 
képalkotásban. A hanyattegér segítségével változtathatja a TD doboz méretét és helyzetét.

A forgatógombbal állítsa be a TD doboz helyzetét a 2D képen. (egy, kettő és négy 
képablakos módban)

←→ TD doboz vízszintes mozgatása
↑↓ TD doboz függőleges mozgatása
A doboz az egész 2D kép területen belül állítható.

A forgatógomb feletti gombbal válthat a HD-áramlás ablak 
helyzetének és méretének változtatása között.

↑ a TD doboz magasságának csökkentése
↓ a TD doboz magasságának növelése
→ a TD doboz szélességének növelése
← a TD doboz szélességének csökkentése
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10.2.2 Erősítésszabályozás TD módban

A PD erősítést úgy kell beállítani, hogy folyamatos áramlás jelenjen meg ott, ahol ez 
indokolt. A TD mód erősítését olyan magas értékre kell állítani, amennyire lehetséges 
anélkül, hogy véletlenszerű színes foltok jelennének meg. Ha a TD mód erősítését túl 
alacsony értékre állítja, az érzékenység hiánya megnehezíti a kis áramlási 
rendellenességek észlelését, és így a nagy áramlási zavarok alábecsléséhez vezethet.

A [C mód] gomb segítségével beállítható a TD erősítés.

Ha az erősítésszabályozó gombot az óra járásának irányában forgatja, a szín intenzívebb 
lesz. Ha az erősítésszabályozó gombot az óra járásával ellenkező irányban forgatja, a szín 
kevésbé intenzív lesz.

10.2.3 Minőség

Ez a funkció a kép felvételi gyakoriságának csökkentésével javítja a színfelbontást, illetve a 
kép felvételi gyakoriságának növelésével csökkenti a színfelbontást.

A szín minősége három léptékben állítható:

magas: magasabb színfelbontás / alacsonyabb felvételi gyakoriság normál: normál 
színfelbontás / közepes felvételi gyakoriság alacsony: alacsonyabb színfelbontás / 
magasabb felvételi gyakoriság

Megjegyzések: a minőség aktuális állapota megjelenik az érintőfelületen és a képernyőn 
[Qual ...] (Minőség).

10.2.4 Sebességtartomány (PRF)

A megjelenítés sebességtartományát a pulzus ismétlődési frekvencia (PRF) határozza meg. 
A [PRF] menüvezérlő gombbal megváltoztatható a megjelenítési tartomány. Ha a 
sebességtartományt azzal a vezérlővel növeli, a PRF is növekszik. A megjelenítési skála 
növelésével az átnevezés nélkül megjeleníthető maximum Doppler eltolódási információ 
szintén nő.

A sebességtartomány beállításához használja a [PRF] menüvezérlő gombot. A gomb felső 
részének megnyomására - a PRF nő, a gomb alsó részének megnyomására - a PRF 
csökken

A keretmélységtől függően a maximális mintavételi frekvencia automatikusan csökken. 
(Ha a mintavételi frekvencia már nem megfelelő a kiválasztott mélységre.)

A PRF kijelzési mértékegységének kHz-ről m/s-re vagy cm/s-re váltását a következőben 
hajthatja végre: TD almenü (*** 'TD almenü' on page 5 ***).
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Megjegyzések: az aktuális mintavételi frekvencia megjelenik a képernyőn [PRF ...].

10.2.5 Képfordítás

Ez a funkció a színes megjelenítést az áramlási irányhoz viszonyítva invertálja. A színskála 
színe az alapvonal körül változik.

sötét gomb: normál

világító gomb: fordított

10.2.6 2D + 2D/TD

A „2D+2D/TD" funkció átváltja az egyes kép megjelenítést két egyidejűleg megjelenített fél 
képkockára. A bal oldali képkocka csak a 2D mód képet mutatja. A jobb oldali képkocka 
mutatja a 2D mód képet a színes információval együtt.

Kapcsolja be/ki ezt a módot a [2D+2D/TD] gomb érintésével.

10.3 TD almenü

A „TD Main" főmenü aktív kell hogy legyen.

Érintse meg a [Sub TD] (TD almenü) gombot. Megjelenik a TD almenü.

NOTE: Változtatások csak írás módban lehetségesek! Kizárólag a következőkben hajthatók végre 
változtatások rögzítés módban: szürkeségi és színtérkép, skála, TD színkód és alapvonal.

Az alábbi funkciók használhatók:

TD színkód (*** 'TD színkód' on page 6 ***. fejezet) Frekvencia (*** 'Frequency (Frekvencia)' 
on page 7 ***. fejezet) Áramlási képfelbontás (*** 'Áramlási képfelbontás' on page 7 ***. 
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fejezet) Skála (*** 'Skála' on page 8 ***. fejezet) Egyensúly (*** 'Egyensúly' on page 8 ***. 
fejezet) Simítás (*** 'Simítás' on page 9 ***. fejezet) Együttes (*** 'Együttes' on page 9 ***. 
fejezet) Vonalsűrűség (*** 'Vonalsűrűség' on page 10 ***. fejezet) Alapvonal (*** 'Alapvonal' 
on page 10 ***. fejezet) Sorszűrő (*** 'Sorszűrő' on page 11 ***. fejezet) Szürkeségi térkép 
(*** 'Szürkeségi és színtérkép' on page 24 ***. fejezet) Eszközök (*** 'Eszközök' on page 2 
***. fejezet)

10.3.1 TD színkód

Ez a funkció lehetővé teszi az elmozdulás kijelzéséhez használt színkódolás kiválasztását 
(hasonlóan a 2D szürkeárnyalatok utófeldolgozási görbéjéhez). Valós idejű és kimerevített 
módban változtatható.

A TD színkód görbéjének kiválasztása:

Érintse meg a [TD Map] (TD színkód) gombot, és az 1-4 gombok megérintésével válassza ki 
a kívánt TD színkód görbéjét.

Megjegyzés: ha kívánja, aktiválja a következőt: Színlágyítás (*** 'Színlágyítás' on page 6 
***).

10.3.1.1 Színlágyítás A Színlágyítás a színes és szürkeárnyalatos információk közötti átmenetet határozza meg. 
A [Gently Color] (Színlágyítás) opcióval a szín beágyazása a 2D módba finomabban 
történik, kevesebb színfelvillanással. Következésképpen a színesen megjelenő erek 
kontúrja lágyabb, kinézetük kevésbé tűnik pixelesnek.

A Színlágyítás funkció aktiválásához a TD almenüben érintse meg a [TD Map] (TD színkód) 
gombot.

A színlágyítás funkciót kapcsolja be/ki.
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10.3.2 Frequency (Frekvencia)

A kibocsátási frekvencia kiválasztása a TD doboz helyzetétől is függ. Általában az 
ultrahang kristály közepes frekvenciájának [Frequ. Mid] (Közepes frekv.) megfelelő 
kibocsátási frekvenciával dolgozunk. Magasabb kibocsátási frekvenciánál [Frequ. High] 
(Magas frekv.) a Doppler spektrum amplitúdójának megjelenítése nagyobb (előny: az 
alacsonyabb áramlási sebességek jobb megjelenítése), de az áthatolási mélység 
lecsökken. Alacsonyabb kibocsátási frekvenciánál [Frequ. Low] (Alacsony frekv.) a Doppler 
spektrum amplitúdójának megjelenítése kisebb (előny: magasabb áramlási sebességek 
jobb megjelenítése), viszont az áthatolási mélység megnövekszik (magasabb érzékenység).

Érintse meg a [Frequ.] (Frekv.) gombot, és válassza ki a kívánt közepes frekvenciát.

A frekvenciákról szóló információt lásd: Szondák és biopszia (*** 'Szondák és biopszia' on 
page 2 ***. fejezet).

Low (alacsony): a kibocsátási frekvencia alacsonyabb, mint a kristály közepes frekvenciája. 
Mid (közepes): a kibocsátási frekvencia megfelel a kristály közepes frekvenciájának. High 
(magas): a kibocsátási frekvencia magasabb, mint a kristály közepes frekvenciája.

10.3.3 Áramlási képfelbontás

Ez a funkció a színes megjelenítés axiális felbontását szabályozza. A színes pixelek axiális 
mintamélységét állítja.

magas a színes minták axiális irányban rövidebbek alacsony a színes minták axiális 
irányban nagyobbak

Érintse meg a [Flow Res.] (Áramlási képfelb.) gombot, és a [↓] vagy a [↑] gomb érintésével 
válassza ki az axiális felbontást.

Az áramlási képfelbontás négy léptéke áll rendelkezésre: alacsony, közepes1, közepes2 és 
magas.
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10.3.4 Skála

A maximális sebességértékek a színskála fölött vagy alatt jelennek meg (kHz, cm/s, m/s).

Érintse meg a [Scale] (Skála) gombot, és válassza ki a skála kívánt megjelenítését.

kHz: Doppler eltolódás frekvenciája cm/s: Áramlási sebesség m/s: Áramlási sebesség

10.3.5 Egyensúly

A „Balance" (Egyensúly) a fényes echókon megjelenített szín mennyiségét szabályozza, és 
segít a szín megjelenítésének érfalon belül tartásában. A Balance (Egyensúly) mértékének 
csökkentésével a szín megjelenítődik a fényesebb struktúrákon. Ha egyáltalán nem 
láthatók színek, az egyensúly valószínűleg túl magas értékre van állítva.

Érintse meg a [Balance] (Egyensúly) gombot, és a felfelé vagy a lefelé mutató nyíl 
érintésével válassza ki a kívánt szintet.

Az egyensúly jelzővonala csak a színes módokban látszik. A vonal a módosított szürke 
érték helyzetét képviseli a szürke skálán.
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10.3.6 Simítás

Az időátlagot számos színes kép felhasználásával határozzuk meg, így különböző szűrési 
periódusokat lehet kiválasztani növekvő és csökkenő sebességekre.

Érintse meg a [Smooth] (Simítás) gombot és válassza ki a növekvő vagy a csökkenő 
szűrést.

NÖVEKVŐ: a növekvő sebesség szűrése a jelentkező zajok elnyomását eredményezi. 
Kerülje a szonda gyors mozgatását, mert az áramlás lassan ábrázolódik. A pulzusok 
megjelenítésekor az emelkedés szűrését alacsonyra kell állítani.

CSÖKKENŐ: ez a szűrő a megjelenített áramlás megnyújtásához vezet. Gyors pulzusok 
(rövid „színes villanások") esetén használja, hogy meghosszabbítsa azokat és könnyebben 
értékelhesse őket a képernyőn.

10.3.7 Együttes

Ez a funkció az egy megjelenített Színes-Doppler vonalra jutó pulzusok számát 
szabályozza. Mivel egy eredmény kijelzéséhez számos pulzust kell értékelni, a színes 
megjelenítés minősége az értékelt pulzusok számával egyre nő. A PD együttes növelésével 
a felvételi gyakoriság csökken.

Érintse meg az [Ensemble] (Együttes) gombot, és válassza ki az egy színes sorra jutó 
pulzusok számát. Az egy színes sorra jutó pulzusok számának növeléséhez vagy 
csökkentéséhez érintse meg a felfelé vagy a lefelé mutató nyilat.

max. érték: 31 min. érték: 7 léptékméret: 1
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10.3.8 Vonalsűrűség

Ez a funkció a TD kereten belüli vonalsűrűséget határozza meg. Minél alacsonyabb a 
vonalsűrűség, annál nagyobb a távolság a vonalak között és a színes pixelek mérete.

Érintse meg a [Line Den] (Vonalsűrűség) gombot, és állítsa be a vonalsűrűséget. A felfelé 
vagy a lefelé mutató gomb megnyomásával növelheti illetve csökkentheti a 
vonalsűrűséget.

max. érték: 10 min. érték: 1 lépték: 1

10.3.9 Alapvonal

A PW Doppler alapvonalának eltolásához hasonlóan a TD alapvonalának eltolása 
használható a torzítás (aliasing) kiküszöbölésére az egyik áramlási irányban. A TD 
alapvonal eltolása megnöveli a sebességtartományt az egyik irányban. A színoszlop nulla 
vonala szintén eltolódik.

A +/- jel érintésével állítsa be a nulla-vonalat.

Mindkét irányban 8 lépték áll rendelkezésre. A nyolcadik léptékben már csak az egyik 
irányban látható a színskála (maximális sebesség). A másik irány 0 (kHz, cm/s, m/s).

Az áramlási sebesség maximum és minimum értéke a színskála felső és alsó szélén jelenik 
meg.
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10.3.10 Sorszűrő

Különösen a laterális felbontás optimalizálható ezzel a korrelációs algoritmussal. Ezzel az 
eljárással a szomszédos pulzusok jelei kevésbé hangsúlyosak a tényleges pulzus 
megjelenítésénél, ami jelentősen javítja a részletek felbontását és a jel-zaj arányt.

Nyolc lépték áll rendelkezésre.

Érintse meg a [Line F.] (Sorszűrő) gombot, és válassza ki a szűrést.
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Szándékosan üresen hagyva.
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 11. fejezet

Térfogat mód
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11. Térfogat mód

Általános leírás

A térfogat mód lehetővé teszi a szövet térbeli letapogatását, ezt követően pedig a tér 
egyes szeleteinek használatával a háromdimenziós elemzést. A térbeli megjelenítésen 
belül a szeletek szabad megválasztása és a 3 merőleges sík egyidejűleg történő, valósidejű 
4D megjelenítése, valamint a kapott 3D kép új távlatokat nyit pl. a magzati 
rendellenességek diagnosztikájában. A térfogat mód olyan metszetekhez biztosít 
hozzáférést, amelyek a 2D vizsgálati technikával elérhetetlenek. A beépített csatolófelület 
lehetőséget nyújt a téradatok merevlemezen történő tárolására, illetve azok későbbi 
újraelemzésére.

A példa mutatja, hogy hogyan változtatható meg a magzat rálátási iránya a 
keresztmetszetek szabad megválasztása révén:

A teret jellemző adathalmazok feldolgozhatók az „interactive volume rendering" (a tér 
interaktív leképezése) és a „Real Time 4D" (valósidejű 4D) szoftveropció segítségével, 
felszíni vagy áttetsző módú képekhez.
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11.1 Térbeli adatgyűjtés térbeli vizsgálófejekkel

Térbeli mód gomb (funkciógomb) A térbeli mód funkció bekapcsolásához nyomja meg a 
[3D] vagy a [4D] gombot. Az előzőleg használt adatgyűjtó üzemmód bekapcsol (pl. a 3D 
Static (Statikus 3D)) és a térbeli (Volume) doboz megjelenik a kép területén.

Érintse meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gombot a kívánt adatgyűjtési és megjelenítési 
mód kiválasztásához.

A „3D/4D Mode' (3D/4D mód) menü megjelenik az érintőfelületen (pásztázási mód).
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Több lehetőség van a térbeli adatgyűjtésre:

• Volume Acquisition (Térfogat-letapogatás): Statikus 3D metszetsíkok (*** 'Volume 
Acquisition: Static 3D Sectional Planes (Térbeli adatgyűjtés: Statikus 3D metszetsíkok)' 
on page 15 ***)

• Volume Acquisition: Static 3D Render (Térfogat-letapogatás: Statikus 3D leképezés) (*** 
'Térbeli adatgyűjtés: Statikus 3D leképezés' on page 52 ***)

• Valósidejű 4D adatgyűjtés (*** 'Real Time 4D Acquisition (Valós idejű 4D adatgyűjtés)' 
on page 79 ***)

• Térfogati kontraszt leképezése: A sík (*** 'Volume Contrast Imaging (Térfogati 
kontraszt leképezése): (VCI A-sík)' on page 103 ***)

• Térfogati kontraszt leképezése: C sík (*** 'Térfogati kontraszt leképezése (VCI C-sík)' on 
page 106 ***)

• STIC (*** 'STIC (Tér- és időbeli kép korreláció)' on page 110 ***)

• Valósidejű 4D biopszia (*** 'Valós idejű 4D biopszia' on page 116 ***)

11.1.1 A térbeli adatgyűjtés elve

A térbeli adathalmazok begyűjtése a 2D letapogatásra, a 3D pásztázásra és a valósidejű 
4D letapogatásra kialakított speciális vizsgálófejjel végzett 2D letapogatással történik. A 
térfogat-letapogatás egy térfogatdobozzal (VOL-Box) kiegészített 2D kép vagy pedig a 
2D+színdoboz kép használatával kezdődik. A színdobozzal kiegészített 2D kép esetében a 
színdoboz egyben a térfogatdoboz is. A kiinduló 2D kép képezi a térfogatdoboz középső 2D 
letapogatását. A térfogatvizsgálat maga átpásztázza a vizsgált térfogatot annak egyik 
szegélyétől a másikig.

A VOL BOX (térfogatdoboz) határolja be a vizsgálni kívánt területet (vizsgálni kívánt terület - 
ROI), aminek adatai a térfogatpásztázás során tárolódnak. A képernyő a tényleges 2D 
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letapogatást mutatja . 3D módban a térfogatpásztázás tartományát a pásztázási ablak 
(Sweep-box) jelzi, amely a képernyő jobb alsó sarkában jelenik meg (Vol Angle). A mozgó 
indikátor információt szolgáltat a B-kép helyzetéről a térfogat leképezése során. A 
pásztázási idő változó és függ a VOL BOX (térfogatdoboz) méretétől (mélységi tartomány, 
szög) és a minőségtől (6 lehetőség). A vizsgálófejet szilárdan és egy helyben kell tartani a 
3D térfogat letapogatása közben. A pásztázott B szeletek valósidejű megjelenítése 
lehetővé teszi a letapogatás minőségének folyamatos megfigyelését. A valósidejű 4D 
letapogatás közben nem szükséges a vizsgálófejet mozdulatlanul tartani, a folyamatos 
térfogatmérés miatt.

11.1.2 B-Flow (áramlás) a 3D térbeli adatgyűjtés módban (3D Volume Acquisition Mode)

A B-áramlás elérhető 3D térfogat-letapogatás módban is. (A 4D adatgyűjtés lehetetlen).

B-áramlás módban történő térbeli adatgyűjtéshez először is a  [B-Flow Mode (B-áramlás 
mód)] gomb segítségével be kell kapcsolni a B-áramlás módot. Ezt követően a térbeli mód 
aktiválásához nyomja meg a [3D/4D] gombot.

Nyomja meg a [3D Static] (statikus 3D) gombot, korrigálja a beállításokat, majd kezdje el a 
3D térbeli adatgyűjtést.

Működés:

Volume Acquisition: Static 3D Sectional Planes (Térfogat-letapogatás: Statikus 3D 
metszetsíkok) (*** 'Volume Acquisition: Static 3D Sectional Planes (Térbeli adatgyűjtés: 
Statikus 3D metszetsíkok)' on page 15 ***) vagy Volume Acquisition: Static 3D Render 
(Térfogat-letapogatás: Statikus 3D leképezés) (*** 'Térbeli adatgyűjtés: Statikus 3D 
leképezés' on page 52 ***)

NOTE: 

• A „normál" 3D adatgyűjtéshez képest nincs további eltérés a működésben.
• Amíg a B-áramlás mód aktív, nincs lehetőség 4D valósidejű adatgyűjtésre.

11.1.3 Alapvető letapogatási módok

A térbeli letapogatás automatikusan folyik a 2D vizsgálófej megdöntésével. A letapogatott 
térfogat hasonló egy tórusz valamely metszetéhez.
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Vizsgálófej típusa:

11.1.4 Mi az interaktív 3D leképezés?

A 3D leképezés egy számítási folyamat a letapogatott térfogat bizonyos térbeli 
struktúráinak 2D képként történő megjelenítése érdekében. A 2D kép egyes pixeleinek 
(képpontjainak) szürkeségi értékét a rendszer a térfogaton áthaladó, a pixelnek megfelelő 
kivetítési útvonal (elemző sugár) mentén lévő voxelekből (az elemző sugárból visszaverődő 
hangelemekből) számítja ki. A felszíni vagy átlátszó mód leképezési (számítási) algoritmusa 
dönti el, hogy mely 3D struktúrák kerüljenek megjelenítésre.

11.1.4.1 Mit jelent az
interaktív kifejezés?

Az interaktív annyit jelent, hogy valósidőben követhető a leképezési folyamat eredményére 
vonatkozó minden művelet és igazítás. A gyors hardver és az intelligens szoftver lehetővé 
teszi a számítást valós időben leképezett képeken. Egy műveleti lépés után az eredmény 
alacsonyabb felbontásban jelenik meg, hogy gyorsabb legyen a visszacsatolás, és amikor 
nem történik semmiféle művelet, az eredmény nagyfelbontásban is leképezésre kerül.

Hasüregi Kisrészek Transzvaginális Transzrektális
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11.1.5 Kép tájolása (Image Orientation) (Összes adatgyűjtési mód)

Induló feltétel:

B kép:

Állítsa be a kívánt objektum hosszirányú letapogatását. Kapcsolja be a [3D] vagy a [4D] 
módot, és kezdje meg a térfogat adatainak gyűjtését.

B kép iránya: up -> down (fentről lefelé)

A metszetsíkok eredményeként létrejövő tájolás (olvasási mód)

B kép iránya: lentről felfelé
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A metszetsíkok eredményeként létrejövő tájolás (olvasási mód)

11.1.6 Tájékozódás megkönnyítése 3D/4D adathalmazokban (Vizsgálófej tájolása) 

A 3D vagy 4D adathalmazokban való eligazodás egyszerűsítésére a felhasználó a 3D vagy 
4D adathalmaz képének szélén megjelenítheti a következő tájolási adatokat: cranial 
(koponya), caudal (kaudális), left (bal), right (jobb), anterior (elülső), posterior (hátsó). A 
felhasználónak kell megválasztania a vizsgálófej adatgyűjtés alatti elhelyezkedését és 
forgatását a beteghez viszonyítva (vagy szülészeti felhasználás esetén a magzathoz 
viszonyítva) . Majd az irányok megjelenítését manuálisan kell beállítani. Amikor a térbeli 
nézet elforgatásra kerül, a tájolási irányok a kép szélén automatikusan kiigazításra 
kerülnek. A kijelzés egészen az újabb adatgyűjtésig vagy a felhasználó általi kikapcsolásig 
aktív marad. Ha a tájolás kijelzését aktiválták és az adathalmazt elmentették, a minta 
tájolási beállításai tárolásra kerülnek az adathalmazban. Ha azonban a tájolás kijelzését 
kikapcsolták, a minta tájolási beállításai nem tárolódnak el.

A kívánt 3D módú vagy 4D módú adatgyűjtés megkezdése;

Lásd: Térfogat-letapogatás térfogatvizsgáló fejekkel ( *** 'Térbeli adatgyűjtés térbeli 
vizsgálófejekkel' on page 3 ***).
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Érintse meg az érintőfelület jobb felső sarkában lévő [Sub Menus] (Almenük) gombot.

Megjelenik a „3D/4D Sub Menu" (3D/4D almenü).

A vizsgálófej tájolása menü aktiválásához érintse meg a [Probe Orientation] (vizsgálófej 
tájolása) gombot.

Megjelenik a Probe Orientation (Minta tájolása) menü, és a rendszer automatikusan átvált 
négy képablakos megjelenítésre:

Feltétlenül szükséges annak biztosítása, hogy a vizsgálófej 
elhelyezkedése pontosan megfeleljen a minta tájolási 
beállításának.

A 4D adatgyűjtés választása esetén a pontosság különösen 
szükséges.
A szonda mozgatása eltéréseket okoz a minta tájolási 
beállításához képest.
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A jobb alsó negyedben jelenik meg a test modellje és a vizsgálófejjelző, függetlenül a 
kiválasztott megjelenítési módtól. A testmodell helyzete (testnézet és testelfordulás) és a 
minta tájolása tárolásra kerül a 3D/4D felhasználói programban.

A szondajelölőn a zöld pont jelzi a szonda elfordulását (mint a GE-logó a 2D képen).

A testmodell elölnézetben történő megjelenítéséhez érintse meg ezt a gombot. A 
testmodell 45°-os szögben elforgatható.

A testmodell hátulnézetben történő megjelenítéséhez érintse meg ezt a gombot. A 
testmodell 45°-os szögben elforgatható.
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A testmodell felülnézetben történő megjelenítéséhez érintse meg ezt a gombot. A 
testmodell nem forgatható.

A testmodell alulnézetben történő megjelenítéséhez érintse meg ezt a gombot. A 
testmodell nem forgatható.

Nyomja meg a hanyattegér feletti gombot a “Scan" (Letapogatás) és a “No Function" (Nincs 
funkció) közötti váltáshoz. Ha a “Scan“ (Letapogatás) kerül kiválasztásra, a hanyattegér 
használható a vizsgálófej-jelölő áthelyezésére a testmodellen. A jobboldali egérgomb 
funkciója ilyenkor, mint a fenti ábrán látható, az [Activate] (Aktiválás).

A testmodell elforgatásához használja a [Body Rotation] (Test elforgatása) vezérlőgombot. 
Ez a funkció kizárólag a testmodell elöl-, illetve hátulnézete esetén áll rendelkezésre.

A [Probe Rotation] (vizsgálófej elforgatása) vezérlőgomb segítségével elforgathatja a 
vizsgálófej markerét a testmodellen.

Ezzel a vezérlőgombbal döntheti meg a vizsgálófejet a testmodellen. A vizsgálófejet két 
szögben lehet dönteni: 45°-os és 90°-os szögben.

A beállítások vagy módosítások aktiválásához az érintőfelületen érintse meg az [Activate] 
(Aktiválás) gombot. A 3D/4D menü aktív, és az orientációs markerek megjelennek a 3D/4D 
módban.
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NOTE: A orientációs markerek megjelennek az elfordulási tengelyen az A, B és C síkban. Azok a 
síkok elfordulásának megfelelően változnak.

Léteznek ezek kombinációi is, pl. AL, PRCa stb.

NOTE: A orientációs markerek akkor láthatók, ha rétegek vannak a T.U.I. módban (ultrahangos 
tomográfia) (teljes képernyős leképezésnél nem elérhetők). Addig láthatók, ameddig azokat 
nem kapcsolják ki a Probe Orientation (Minta tájolása) menü [Off] (Ki) gombjával.

Lásd: Ultrahangos tomográf képkészítés – T.U.I. (Parallel Slicing) (Párhuzamos szeletelés) 
(*** 'Ultrahangos tomográf képalkotás (Tomographic Ultrasound Imaging, TUI) - 
(párhuzamos szeletelés)' on page 42 ***)

Ha módosítások alkalmazása nélkül kíván visszatérni a 3D/4D menühöz, érintse meg az 
[Off] (Ki) gombot. Az orientációs markerek 3D/4D módban nem láthatók. A vizsgálófej 
tájolási beállításainak alapértelmezett értékekre történő visszaállítása. Ez a gomb csak 
akkor elérhető, ha a vizsgálófej tájolási menü egyszer már aktiválásra került.

Nyomja meg az [Exit] (Kilépés) gombot, hogy változások érvényesítése nélkül visszatérjen a 
3D/4D menühöz.

11.1.7 A leképezési doboz

Jó 3D kép eléréséhez a következő három szempont nagyon fontos (a fényképezéshez 
hasonlóan):

• A nézet iránya
• A nézet területe/mérete
• Az objektumra való szabad rálátás (felszíni módnál)

Ezt a leképezési dobozhoz kell igazítani. A leképezési doboz határozza meg a leképzendő 
térfogat nagyságát. Ezért a dobozon kívüli objektumok nem kerülnek be e leképezési 
folyamatba, hanem kivágásra kerülnek (a felszíni módnál fontos azon objektumok 
levágása, amelyek akadályozzák a szabad rálátást). A doboznak a letapogatott térfogaton 
belüli elhelyezése az A, B és C egymásra merőleges metszetsíkok segítségével történik, 
amelyek mindegyike a dobozt annak közepén szeli ketté.

Tekintse át a következő ábrát annak megértéséhez, hogy a leképezési doboz miként 
határozza meg a nézet irányát. A leképezési doboznak hat rálátási iránya lehetséges.

A következő orientációs markerek állnak rendelkezésre: A Első

P Hátsó

L Bal oldalon lenyomva

NYAN Jobb

Cr Koponya

Ca Kaudális
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A nézet irányának kiválasztását lásd: Render View Dire (Leképezés rálátási iránya) (*** 
'Render View Direction (A leképezés megtekintési iránya)' on page 47 ***)

11.1.8 Általános tanácsok jó minőségű 3D képek leképezéséhez

B mód

• A térfogat letapogatásának rossz minősége rossz minőségű 3D képet eredményez.
• A jó 3D képminőségért a térfogat letapogatásának megkezdése előtt az érdeklődésére 

számot tartó objektumra állítson be magas kontrasztértéket a 2D módban.
• Csak a vizsgálni kívánt területen (leképezési dobozon) belüli ultrahang-adatok kerülnek 

kiszámításra és megjelenítésre.
• A vizsgálni kívánt terület (ROI) helyes pozicionálása alapvető fontosságú a jó 

eredményhez, mert a ROI határozza meg az érdeklődésére számot tartó objektumra 
való rálátást.

• Felszíni mód: Vegye tekintetbe, hogy a megfigyelt felszínt gyengén visszaverődő 
struktúráknak kell körülvenniük; egyébként a rendszer nem képes a felszín 
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meghatározására. Küszöbérték megadásával („THRESHOLD" funkció) a felszínközeli 
echo struktúrák „reteszelhetők", ha szürkeségi értékük a felszíni struktúrák szürkeségi 
értékénél sokkal alacsonyabb.

• Minimum mód: Vegye tekintetbe, hogy a megfigyelt objektumoknak (erek, ciszták) 
erősen visszaverődő struktúrákkal burkoltnak kell lenniük. Kerülni kell a sötét 
területeket (csillapítás okozta árnyékok, sötét szövetprezentáció) a ROI-n belül, 
egyébként a 3D kép nagy területe sötéten jelenik meg.

• Maximum mód: Kerülni kell az élénk tárgyi echót a ROI-n belül, mert egyébként ezek a 
tárgyak megjelennek a 3D képen.

• Röntgen mód: Felhívjuk a figyelmet, hogy a ROI-n belüli valamennyi szürkeségi érték 
megjelenítésre kerül. Ezért a ROI-n belül a struktúrák közötti kontraszt növelése 
érdekében a ROI mélységét a lehető legalacsonyabbra kell állítani.

SZÍNES MÓD:

• A rossz minőségű színes 2D kép rossz minőségű színes 3D képet eredményez.
• Teljesítmény Doppler módban („PD" vezérlőgomb) csupán az áramlás jelenik meg, 

iránykódolás nélkül.
• Az adatgyűjtési idő lerövidítése érdekében kicsi térfogatdobozt és ki pásztázási szöget 

célszerű használni.
• A Smoothing Filter (kiegyenlítő szűrő: emelkedés és süllyedés a 2D képen) az áramlás 

egyenletesebb ábrázolását és az erek jó, színes 3D kijelzését eredményezi (pl. az 
erősen pulzáló erek kiszűrése). Hátrány: minél magasabb a szűrő érzékenysége, annál 
hosszabb ideig tart az adatgyűjtés.

• Felszíni mód: megjeleníti az erek felszínét (színes jelzéssel) a szövettérfogaton belül.

NOTE: Ha a keverés 100%-ban színesre van beállítva, a szürke tartományba tartozó 
szövetinformáció átlátszóvá válik.

11.1.8.1 Példák a
leképezett képekre

Felszíni mód: szürke leképezés

Magzati kéz Magzat arca és köldökzsinór
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Átlátszó mód: szürke leképezés

11.2 Volume Acquisition: Static 3D Sectional Planes (Térbeli adatgyűjtés: Statikus 3D 

metszetsíkok)

1. Miután egy feldolgozható 2D, 2D/CFM, 2D/PD, HD vagy B-áramlás képet kapott, a [3D/
4D] gomb megnyomásával aktiválja a térfogat (Volume) módot.

2. Érintse meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gombot a kívánt adatgyűjtési és megjelenítési 
mód kiválasztásához.

A „3D/4D Mode' (3D/4D mód) menü megjelenik az érintőfelületen (pásztázási mód).

3. Nyomja meg a [3D Static] (statikus 3D) gombot.

Maximum mód: magzati 
csontváz Minimum mód: máj erei
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4. Érintse meg a [Sectional Planes] (Metszetsíkok) lehetőséget. A [Sectional Planes] helyett 
megérintheti a [Niche], [Render], [VCI Static] vagy a [TUI] gombot is.

Az érintőfelületen a következő menü jelenik meg.

5. Válasszon ki egy 3D felhasználói beállítást (például az alapértelmezett beállítást 
[Default]).

Az előre beállított értékek betöltődnek.

6. Válassza ki a kívánt megjelenítési formátumot.

NOTE: A kiválasztott formátum leolvasási módban lesz érvényes, az adatgyűjtés befejezése után.

7. Helyezze a térfogatdobozt a vizsgálni kívánt terület fölé.

8. A hanyattegér segítségével görgetéssel változtassa a térfogatdoboz méretét.

A hanyattegér 2 funkcióval rendelkezik: a térfogatdoboz helyzetét 
és méretét változtatja. Az aktivált funkció megjelenik a monitoron 
az állapotsáv területén.

Nyomja meg a hanyattegér feletti gombot a hanyattegér 
funkciójának a pozicionálásról a méretezésre történő átváltásához 
és viszont.
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Görgetés:

9. Az érintőfelület alatt, jobb oldalon lévő vezérlő segítségével állítsa be a 
térfogatpásztázás szögét.

10. Válasszon minőséget a Quality (Minőség) menüszabályozó gombbal. Ez a funkció 
megváltoztatja a vonalsűrűséget az adatgyűjtés sebességéhez képest.

11. A 3D adatgyűjtés indításához nyomja meg a [Freeze] (Kimerevítés) gombot, illetve a 
hanyattegér jobb oldali gombját (Start [Indítás], amely a monitoron az állapotjelző 
területén látható).

NOTE: Ha a CRI a 2D módban bekapcsolt állapotban van, a 3D/STIC előzetes módban, valamint a 
3D/STIC adatgyűjtés során is alkalmazásra kerül. A beállítások (CRI-érték) a 2D 
beállításokból lesznek átvéve. A CRI használatát az infóblokk jelzi. A CRI kombinálható a 
színes 3D/STIC móddal is.

↑ a doboz méretének csökkentése függőleges irányban

↓ a doboz méretének növelése függőleges irányban

→ a doboz méretének növelése vízszintes irányban

← a doboz méretének csökkentése vízszintes irányban

low 
(alacsony):

nagy sebesség / alacsony letapogatási sűrűség. Ezt a módot csak a 
várhatóan mozgó műtermékek esetében célszerű választani. 
Eredmény: a térbeli felbontás csökkenése

mid 2 
(közepes): Szabványos térfogat-letapogatás / közepes letapogatási sűrűség

max: Alacsony sebesség/ magas letapogatási sűrűség

A térfogat-letapogatás megkezdődik, majd a begyűjtött képek 
megjelennek.
lásd: A 3D adatgyűjtés során (*** 'A 3D adatgyűjtés során' on page 
19 ***)
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11.2.1 3D adatgyűjtés aktív nagyfelbontású nagyítás során

1. Nyomja meg a [HR-Zoom] (HR nagyítás) gombot.

2. Pozicionálja a nagyítási keretet a vizsgálni kívánt terület fölé

3. Változtassa meg a nagyítási doboz méretét a hanyattegér görgetésével.

Görgetés:

4. Pozícionálja a nagyítási dobozt és válasszon a PanZoom (Teljes nagyítás) (hanyattegér 
bal gombja) és a HDZoom (Nagy felbontású nagyítás) (hanyattegér jobb gombja) között.

5. Az áttekintő ablak megjelenik. Az áttekintő ablak beállításainak igazításához lásd: 
Felhasználói beállítások *** 'Felhasználói beállítások' on page 7 ***

5. A [3D] vagy a [4D] gomb megnyomásával aktiválja a térfogat módot (Volume mode).

Megjegyzés: az áttekintő ablak rejtett, amikor a 3D/4D mód aktivált állapotban van 
Azonban megjelenik újra, ha a 3D/4D mód újra deaktiválásra kerül.

A hanyattegér 2 funkcióval rendelkezik: a nagyítási doboz helyzetét 
és méretét változtatja. Az aktivált funkció megjelenik az 
állapotkijelzési területen.

Nyomja meg a hanyattegér feletti gombot a hanyattegér 
funkciójának a pozicionálásról a méretezésre történő átváltásához 
és viszont.

↑ a doboz méretének csökkentése függőleges irányban

↓ a doboz méretének növelése függőleges irányban

→ a doboz méretének növelése vízszintes irányban

← a doboz méretének csökkentése vízszintes irányban
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6. Érintse meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gombot a kívánt adatgyűjtési és megjelenítési 
mód kiválasztásához.

Működés:

Volume Acquisition (Térfogat-letapogatás): Statikus 3D metszetsíkok (*** 'Volume 
Acquisition: Static 3D Sectional Planes (Térbeli adatgyűjtés: Statikus 3D metszetsíkok)' on 
page 15 ***)

Volume Acquisition: Static 3D Render (Térfogat-letapogatás: Statikus 3D leképezés) (*** 
'Térbeli adatgyűjtés: Statikus 3D leképezés' on page 52 ***)

Nyomja meg a [HR-Zoom] (HR nagyítás) gombot a High Resolution Zoom (nagy felbontású 
nagyítás) funkcióból való kilépéshez.

11.2.2 A 3D adatgyűjtés során

A 3D térbeli adatgyűjtés során a készülék kizárólag a térfogatdoboz területét jeleníti meg. 
Az adatgyűjtést követően a rendszer rögzítés módra vált, lásd: After the 3D Acquisition (A 
3D adatgyűjtés után) (*** 'A Statikus 3D metszetsíkok begyűjtése után' on page 20 
***fejezet) 

Az adatgyűjtés során az alábbi üzenet jelenik meg az érintőfelületen:
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Az adatgyűjtés során végrehajtható művelet:

Az [Exit Stop acquisition] (Kilépés, adatgyűjtés leállítása) gomb megérintése.

Az adatgyűjtés leáll, és újra megjelenik a „3D/4D Mode (3D/4D mód)" menü.

NOTE: A felvett adatok törlődnek!

11.2.3 A Statikus 3D metszetsíkok begyűjtése után

A 3D metszetsíkok begyűjtése után a rendszer automatikusan átkapcsol a leolvasási 
menüre. A kiválasztott formátum megjelenik a monitoron (pl. A,B,C - metszetsík mód).
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A metszetsíkok megjelenítése:

• A,B,C - Sectional Plane Mode (A,B,C - metszetsík mód) (*** 'A,B,C - Metszetsík mód' on 
page 38 ***)

• Reference Image Mode (Referenciakép mód) (*** 'Reference Image Mode 
(Referenciakép mód)' on page 38 ***)

• Niche Display Mode (Szegmens megjelenítési mód) (*** 'Niche Display Mode 
(Szegmens megjelenítési mód)' on page 38 ***)

Megjegyzés:

A statikus 3D metszetsíkok adatgyűjtése után a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gomb 
megérintésekor a '3D/4D Mode" (3D/4D mód) menü jelenik meg, mellyel más vizualizációs 
módra válthat.

Megjegyzés:
Ha vissza kíván térni a „3D/4D Volume Mode" (3D/4D térfogat mód) 
menühöz, nyomja meg a hanyattegér jobb oldali gombját (a Vol 
pre megjelenik a monitoron az állapotsáv területén).
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Megjelenítési módok:

Niche Display (Szegmens megjelenítése) (*** 'Niche Display Mode (Szegmens megjelenítési 
mód)' on page 38 ***) Static 3D Render (Statikus 3D leképezés) (*** 'After the Static 3D 
Render Acquisition (A statikus 3D leképezés adatgyűjtése után)' on page 55 ***) Sectional 
Plane (Metszetsík) (*** 'A Statikus 3D metszetsíkok begyűjtése után' on page 20 ***) VOCAL 
(*** 'VOCAL II' on page 125 ***) VCI Static (Statikus) (*** 'VCI Static (Statikus VCI)' on page 41 
***) TUI (*** 'Ultrahangos tomográf képalkotás (Tomographic Ultrasound Imaging, TUI) - 
(párhuzamos szeletelés)' on page 42 ***)

11.2.3.1 Tájolást
segítő ábra

A tájolási segítség képe csak a Sectional Planes (metszetsíkok) módban kerül 
megjelenítésre a jobb alsó negyedben.

Az O.H. Graphic (Tájékozódást segítő ábra) aktiválásához vagy deaktiválásához a 
metszetsíkok módban érintse meg a [Orient Help] (Tájolási segítség) gombot.

A térbeli test némiképp egyszerűsített formában jelenik meg (az íveket egyenes vonalak 
helyettesítik). A segítő képen lévő alakon a síkok kereszteződése vonalakkal jelzett.

Pl.: egy hasi vizsgálófej tájékozódást segítő grafikája.
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Felhívjuk a figyelmet a következőkre: A transzvaginális 3D vizsgálófej tájékozódást segítő 
grafikája fordított.

NOTE: A tájolási segítség képe csak a tényleges referenciakép síkjának helyzetét mutatja a térbeli 
testen belül, a betegről közvetített képpel nincs közvetlen kapcsolatban.

11.2.3.2 Automatic
Optimization in Vol-

ume Mode (Automa-
tikus optimalizálás

térbeli módban)

Ez a funkció optimalizálja a metszetsíkok kontrasztfelbontását (A, B és C) a letapogatási 
terület hisztogramjának megfelelően. Ez azonban NEM érinti a leképezett képet. Az 
elsődleges eredmény egy érték az aktuális hisztogram bal és jobb végpontjára 
vonatkozóan.

Az [auto] funkciógomb megnyomása kiváltja a szürkeségi tartomány automatikus 
optimalizálását, a metszetsíkok kontrasztfelbontásának fokozása (A, B és C) érdekében. 
Amikor a funkciógombot újra megnyomja, frissítésre kerül a hisztogramnak megfelelő 
optimalizálás és aktív marad.

Nyomja meg az [auto] funkciógombot kétszer az automatikus optimalizálás 
kikapcsolásához.

Megjegyzések:

• ha az automatikus optimalizálási funkció aktív, az [auto] gomb fényesen világít.
• A leképezett képet ez NEM érinti (az nem kerül optimalizálásra).

11.2.3.3 Reference
Image (Referen-

ciakép)

A referenciakép választása automatikusan meghatározza a menüvezérlő forgógombok 
(mód gombok) és a hanyattegér funkcióját egy metszetsík beállításához. Az A, B és C 
metszetsíkok egyidejű megjelenítése esetén a referenciaként kiválasztott síkot a hozzá 
kapcsolódó világító gomb jelzi (pl.: A).

Ha az A, B vagy C egyedi metszetsík kerül megjelenítésre (teljes képernyős mód, 
tetszőleges sík mód), ez a referenciakép. A referenciakép megváltoztatható.

11.2.3.4 Image Posi-
tion (Kép helyzete)

Ezzel a funkcióval határozható meg az A, B vagy C referenciakép helyzete a képernyő 
síkjához viszonyítva.

Nyomja meg a hanyattegér feletti gombot, hogy a tengely 
pozicionálásáról a kép pozicionálására váltson.
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11.2.3.5 Image Mag-
nifier (Képnagyító)

Ezzel a funkcióval határozható meg egy referenciakép méretaránya (a képernyő síkjához 
viszonyítva).

A metszeti képek (A, B és C) e váltás eredményeként a forgatási középponttól nagyítódnak 
ki.

11.2.3.6 Initial Con-
dition (Kiinduló

feltétel)

Az érintőfelületen érintse meg ezt a gombot egy térbeli metszet elforgatásának, valamint 
transzlációjának a metszet kiinduló (kezdeti) helyzetébe történő visszaállításához, amely 
egy térfogat-letapogatást követően automatikusan megjelenik.

A forgatás középpontja az ultrahang vonalának közepén található (illetve a pásztázott 
térfogat közepén).

Részletes információt lásd: Initial Condition of different Probes (A különböző vizsgálófejek 
kiinduló feltétele) (*** 'A különböző vizsgálófejek kiindulási feltételei' on page 30 ***)

A hanyattegér görgetésével a referenciakép eltolható, illetve X és Y 
irányban pozicionálható. Az elfordulás középpontja rögzített 
marad, csak a térfogat tolódik el.
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11.2.4 A metszeti képek elemzésének alapelve

A képernyőn a megjelenítés azt a térfogatbeli metszetsíkot mutatja, amelyik ki lett 
választva a tértestnek a megjelenítési síkhoz viszonyított elforgatásához, illetve 
eltolásához.

A térbeli test elmozdulása a megjelenítési síkhoz (display plane) viszonyítva:

A térbeli test elfordulása a megjelenítési síkhoz viszonyítva:

Az elfordulás történhet a megjelenítési sík X tengelye vagy Y tengelye, illetve Z tengelye 
körül,. mely utóbbi a megjelenítési síkra merőleges.

A térbeli test helyzete a megjelenítési síkhoz viszonyítva relatív koordinátarendszer 
segítségével határozható meg. Ez három, egymásra merőleges tengelyből áll, aminek 
közös metszéspontja a háromtengelyű elfordulás középpontja. Ezek a tengelyek a 
megjelenítési síkon belül - pontosan az X, Y és Z iránynak megfelelően jelennek meg, és 
színesek. Az e tengelyek bármelyikéhez képest történő elfordulás és az elfordulás 
középpontjának elmozdítása megjeleníthetővé tesz bármely elképzelhető síkot a térbeli 
testen belül. A térbeli test megjelenítési síkhoz viszonyított INIT (kiindulási) helyzete 
visszaállítható; ez a térfogat letapogatásának befejezése utáni kiindulóhelyzet.

A standard megjelenítés: 3 metszet mód A 3 egymásra merőleges metszetsík egyidejűleg 
jelenik meg a monitor képernyőjének negyedeiben. Minden képablak megjeleníti a térbeli 
test egy metszetét, mint az alább látható.

A síkok kereszteződési vonalai színesben jelennek meg:

Indulóhelyzet Elfordulás (az X tengely körül)

Az A, B és C metszetsík Az A, B, C metszetsík 
megjelenítése
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AB = kék AC = piros BC = sárga

A kereszteződési vonalak a képernyőn:

Ez a definíció határozza meg a három kép, A, B és C helyzetének viszonyát (ahogyan azt a 
nyilak iránya is egyértelművé teszi). A 3 merőleges metszetsík bemutatása teljesen eltérhet 
a kétdimenziós szonográfiában a pácienshez igazított hagyományos tájolástól. Az 
azonosítási rendszer - a metszet irányának automatikus kijelzése - ezt egyértelművé teszi.

Felhívjuk a figyelmet a következőkre:

Ha (a páciens) szokásos hosszirányú metszetét választja az A megjelenítési síkként, a 
hosszirányú és keresztirányú metszetre a szokásos tájolás érvényes.

11.2.4.1 Rotations
(Elforgatások)

A forgatógomb elforgatása során a megfelelő tengely a referenciaképen vonal (X vagy Y 
tengely), illetve kereszt (Z tengely) formájában látható. A térbeli test az X, Y és Z tengely 
bármelyike körül szabadon elforgatható.

Ha gyorsabban kívánja végezni az elforgatást, nyomja meg a forgatógombot (váltáson 
funkciót: lassú forgatás (slow rotation), gyors forgatás (fast rotation)).

A referenciakép (pl. A) X tengelye körüli elforgatás.

Órajárás szerint forgassa a PW Mode (PW mód) gombot:

Metszet, ill. képablak A B C

AB kereszteződési vonala V V N V = függőleges

AC kereszteződési vonala H N H H = vízszintes

BC kereszteződési vonala N V V N = merőleges a megj. síkra
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A térbeli testnek a képernyő síkjához viszonyítva az óramutató járásával megegyező 
elfordulása (a bemutatott módon) következtében az új metszetsíkok kiszámítása és 
képernyőn való megjelenítése valós időben történik.

A referenciakép (pl. A) Y-tengelye körüli elfordulás.

Órajárás szerint forgassa a M Mode (M-mód) gombot:

A térbeli testnek a képernyő síkjához viszonyítva az óramutató járásával megegyező 
elfordulása (a bemutatott módon) következtében az új metszetsíkok kiszámítása és 
képernyőn való megjelenítése valós időben történik.

A referenciakép (pl. A) Z tengelye körüli elfordulás.

Órajárás szerint forgassa a PD Mode (PW mód) gombot:
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A térbeli testnek a képernyő síkjához viszonyítva az óramutató járásával megegyező 
elfordulása (a bemutatott módon) következtében az új metszetsíkok kiszámítása és 
képernyőn való megjelenítése valós időben történik.

Fontos megjegyzések a felhasználónak:

• Az elforgatást lassan kell végrehajtani a tájolás megértéséhez.

Ha gyorsabban kívánja végezni az elforgatást, nyomja meg a forgatógombot 
(váltókapcsoló: slow rotation (lassú forgatás), fast rotation (gyors forgatás))  A lassabb 
forgatásra történő visszaváltáshoz nyomja meg ismét a forgatógombot.

• Nem forgasson el nagy szögben, kivéve, ha a bal/jobb vagy a fel/le irányt kell 
megváltoztatni. Ha az egyik tengely körül 90°-os elforgatást hajt végre, az A, B, C 
metszet megváltozik:

• Referenciakép, pl. A: X tengely: A ´ C Y tengely: A ´ B Z tengely: B ´ C
• Az elfordulás végrehajtása előtt pozicionálja az elfordulás középpontját a kép azon 

részére, amelyet nem kíván elveszíteni.

11.2.4.2 Translation
(Transzláció)

A transzláció lehetővé teszi az forgatás középpontjának az A, B és C metszetsíkok 
kereszteződési vonalai mentén történő elmozdítását. Az elfordulás középpontjának 
elmozdítása párhuzamos metszeti képek megjelenítését eredményezi.

A képek párhuzamos szeleteléséhez forgassa el a [Parallel shift] (Párhuzamos eltolás) 
menüvezérlő forgatógombot.
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Az óra járása szerint forgassa el a [C Mode] (C-mód) forgatógombot:

Referenciakép: A

A metszetsík a térbeli testben elölről hátulra vándorol.

Referenciakép: B

A metszetsík a térbeli testben balról jobbra vándorol.

Referenciakép: C

A metszetsík a térbeli testben fentről lefelé vándorol.

Fontos megjegyzés:

Az 'elől, bal, fent' stb. kifejezések nem a páciensre vonatkoznak, hanem a metszet 
elmozdulását magyarázzák. Természetesen lehetséges a 'páciens' elfordítása is a leírt 
helyzet eléréséhez.
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A referenciakép párhuzamos eltolásánál megjelennek az új kereszteződési vonalak a nem 
referenciaképekkel. A nem referenciaképek metszetsíkjai nem változnak meg.

A referenciaképen az elfordulás középpontját pozicionáló tengely:

A rendszer jellegzetessége:

Az elfordulás középpontja nem hagyhatja el az A, B vagy C kijelzőmezőt. Amennyiben 
egy kereszteződési vonal eléri a mező határát, a vonal ott marad és a kép (további 
eltolással) tovább mozog az eltolás irányába. Ez különösen nagy segítség, amikor nagyítás 
miatt a kijelzőmező kicsi a megfigyelendő sík területéhez viszonyítva.

11.2.4.3 A külön-
böző vizsgálófejek

kiindulási feltételei

Az érintőfelületen érintse meg ezt a gombot egy térbeli metszet elforgatásának, valamint 
transzlációjának a metszet kiinduló (kezdeti) helyzetébe történő visszaállításához.

A következők kiinduló feltételeit ismertetjük:

*** 'Init condition of an abdominal probe (Hasi vizsgálófej kiinduló feltétele):' on page 31 ***

*** 'A kisrészek vizsgálófej kiinduló helyzete:' on page 33 ***

*** 'Testüregi vizsgálófej kiinduló feltétele:' on page 35 ***

*** 'Endorektális vizsgálófej kiinduló feltétele:' on page 37 ***

Az elfordulás középpontját a hanyattegérrel lehet pozicionálni X és 
Y irányban. Ez a nem referenciaképek által képviselt síkok 
párhuzamos elmozdulását is okozza. A nem referenciaképeknek a 
referenciaképpel való kereszteződési vonala megfelelően 
párhuzamos X vagy Y irányban eltolódik.

FONTOS: – Az elfordulás középpontjának a referenciaképen belüli elhelyezkedése 
jelöli azt a pontot, amely az elfordulás során nem vész el.

–

Párhuzamos metszetek készítéséhez a [C] mód forgatógomb és a 
referencia kiválasztás együttes használata javasolt. Ilyen módon a 
változtatások csak egy képet érintenek, ami gyorsabb képátvitelt 
eredményez.

– A párhuzamos metszetek előállítása egyszerű és könnyen érthető, 
ezért előnyös lehet az objektum valamely részletének feltárásakor.
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Init condition of an abdominal probe (Hasi vizsgálófej kiinduló feltétele):

Megjelenítés a képernyőn:

Az A metszeti kép képviseli azt a 2D képet, amelyből a térbeli adatgyűjtés megkezdődött. 
Ha ez a kiindulási kép egy hosszirányú keresztmetszet (Cr a képernyő bal alsó részén), a 
következő kiinduló helyzetet kapjuk:
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A elülső (ventrális) P hátulsó (dorzális) Cr koponya Ca kaudális R jobb L bal
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A kisrészek vizsgálófej kiinduló helyzete:

Megjelenítés a képernyőn:

Az A metszeti kép képviseli azt a 2D képet, amelyből a térbeli adatgyűjtés megkezdődött. 
Ha ez a kiindulási kép egy hosszirányú keresztmetszet (Cr a képernyő bal alsó részén), a 
következő kiinduló helyzetet kapjuk:
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A elülső (ventrális) P hátulsó (dorzális) Cr koponya Ca kaudális R jobb L bal
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Testüregi vizsgálófej kiinduló feltétele:

Megjelenítés a képernyőn:

Az A metszeti kép képviseli azt a 2D képet, amelyből a térbeli adatgyűjtés megkezdődött. 
Ha a kiindulási kép egy középszagittális metszet (a képernyő bal oldala a hátulsó), a 
következő irányokat kapjuk:
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A elülső (ventrális) P hátulsó (dorzális) Cr koponya Ca kaudális R jobb L bal
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Endorektális vizsgálófej kiinduló feltétele:

Az A metszeti kép képviseli azt a 2D képet, amelyből a térbeli adatgyűjtés megkezdődött. 
Ha a kiindulási kép a prosztata keresztirányú metszete (a beteg jobb oldala a képernyő bal 
oldalán látható), a következő kiindulási helyzeteket kapja:

Megjelenítés a képernyőn:

A elülső (ventrális) P hátulsó (dorzális) Cr koponya Ca kaudális R jobb L bal

A keresztirányú 
metszet 
elhelyezése

A hosszirányú 
metszet 
elhelyezése

A vízszintes 
metszet 
elhelyezése
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11.2.4.4 A,B,C -
Metszetsík mód

Ez a megjelenítési mód lesz aktív, ha megnyomja a [Quad] (Négyes) megjelenítési 
formátum funkciógombját. A 3 metszetsík, az A, B és C elhelyezkedése egymáshoz képest 
merőleges. A síkok kereszteződési vonalai a relatív koordinátarendszer tengelyei, és 
színesben jelennek meg a különböző képsíkokban. Ez a megjelenítési mód a többi 
megjelenítési módnak is az alapja.

11.2.4.5 Reference
Image Mode (Refer-

enciakép mód)

A [Single] (Egyes) megjelenítési formátum funkciógombjának megnyomása kétszeresre 
nagyítva jeleníti meg az A, B vagy C referenciaképet. A síknak referenciaképkénti 
kiválasztására ugyanazok a szabályok vonatkoznak, mint a metszetsíkonkénti 
megjelenítési módban. A tájolást segítő ábrák nem jeleníthetők meg.

11.2.4.6 Niche Dis-
play Mode (Szeg-

mens megjelenítési
mód)

A rendszer az egymásra merőleges A, B és C metszet egyes részeiből egy háromdimenziós 
képet hoz létre. Az angol “Niche" (illetve a magyar szegmens) elnevezést azért kapta, mert 
a referenciaképen egy kvázi térbeli kivágás.

1. Érintse meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gombot a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) menü 
megjelenítéséhez.

2. A „Static 3D Niche" (Statikus 3D szegmens) menü érintőképernyőn történő 
megjelenítéséhez érintse meg a [Niche] (Szegmens) gombot.
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A képernyőn a szegmenskénti megjelenítési mód jelenik meg.

3. Válasza ki az A, B vagy C referenciaképet. (pl.. A) A kiválasztott referenciaképet zöld 
vonal keretezi.

4. Állítsa be a szegmens mód megtekintési irányát.

A [Niche Y-Rot] (Szegmens Y tengely körüli elforgatása) vezérlő segítségével elforgatást 
végezhet az Y tengely körül.
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A [Niche X-Rot] (Szegmens X tengely körüli elforgatása) vezérlő segítségével elforgatást 
végezhet az X tengely körül.
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Megjegyzések:

• Használja az [Single] (Egyes) megjelenítési formátum funkciógombját, illetve a [Quad] 
(Négyes)megjelenítési formátum funkciógombját, hogy a szegmens ábrázolását az 
egy, illetve négy képablakos megjelenítés között átváltsa.

• Az [M] , [PD] és [PW] forgógombok segítségével bármelyik tengely körül elforgathatja a 
térfogatot. Az X, Y és Z tengely körüli forgatás tetszés szerint végrehajtható.

• A kiválasztott referenciakép tengelyének párhuzamos szeletelését a [C] mód 
forgatógombjával végezheti el.

11.2.4.7 VCI Static
(Statikus VCI)

A [VCI Static] (Statikus VCI) egy speciális „megjelenítési" mód (összehasonlítva a VCI A sík 
(*** 'Volume Contrast Imaging (Térfogati kontraszt leképezése): (VCI A-sík)' on page 103 ***) 
és a VCI C sík (*** 'Térfogati kontraszt leképezése (VCI C-sík)' on page 106 ***) móddal 
amelyek „adatgyűjtési" módok). Az adatok a Statikus 3D móddal megegyezően kerülnek 
megjelenítésre - metszetsíkok formájában. A megjelenített három sík azonban VCI 
leképezés (egy vastag szelet szöveti információja), amelyet a 3D adatkészletből számít ki a 
rendszer.

1. Érintse meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gombot a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) menü 
megjelenítéséhez.

5. A szegmensként megjelenített kép helyzetét a hanyattegérrel 
állítsa be.

6. Használja a hanyattegér feletti gombot, hogy a hanyattegeret a 
kép pozicionálásáról a tengely pozicionálására váltsa.
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2. A „VCI Static" (Statikus VCI) menü érintőképernyőn történő megjelenítéséhez érintse meg 
ezt a gombot.

11.2.5 Ultrahangos tomográf képalkotás (Tomographic Ultrasound Imaging, TUI) - (párhuzamos 

szeletelés) 

NOTE: Az ultrahangos tomográf képalkotás egy opció. Ha ez az opció nincs telepítve, a [TUI] gomb 
nem látható.

A TUI a 3D és 4D adatkészleteknél használatos új „megjelenítési" mód. Az adatkészletben 
szereplő adatok egymással párhuzamos szeletek formájában kerülnek megjelenítésre. Egy 
áttekintő kép - ami merőleges a párhuzamos szeletekre - mutatja a térfogat azon szeleteit , 
amelyek megjelenítésre kerülnek a párhuzamos síkokban. Ez a vizualizációs módszer 
összhangban van a más orvosi rendszerek - pl. a CT vagy az MRI - által az adatok 
ábrázolására használt módszerrel. A különböző síkok közötti távolság állítható, hogy 
megfeleljen az adott adathalmazzal szemben támasztott igényeknek. Ezen felül a síkok 
számát is lehet állítani.

A síkok és az áttekintő kép ki is nyomtatható egy DICOM nyomtatóval, az ultrahang 
adatoknak a CT vagy MRI adatokkal való összevetéséhez.

T.U.I. a következő módokban áll rendelkezésre: Valósidejű 4D, Térfogat film, Statikus 3D, 
STIC és Statikus VCI (4D Real Time, Volume Cine, 3D Static, STIC, Static VCI).

1. Érintse meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gombot a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) menü 
megjelenítéséhez.

2. A „TUI" menü érintőképernyőn történő megjelenítéséhez érintse meg ezt a gombot.

Megjelenik a TUI menü:
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Az aktivált funkció megjelenik az állapotkijelzési területen.

Az érintőfelület alatti forgatógombok segítségével növelje/csökkentse a szeletek számát 
és a köztük lévő távolságot.

3. A megjelenített szeletek számának kiválasztásához érintse meg ezt a gombot.

A hanyattegér feletti gomb segítségével a hanyattegér funkcióját a 
kép elhelyezéséről a tengely elhelyezésére válthatja.
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4. A „4D térfogat képsor" menü megjelenítéséhez érintse meg ezt a gombot. A Volume Cine 
Sequence (térfogatképsor) áttekintését lásd: Auto Cine (Automatikus képsor) (*** 'Auto Cine 
(Automatikus film)' on page 101 ***)

5. A kiinduló helyzetbe történő visszatéréshez érintse meg ezt a gombot.

6. A referenciakép síkjának kiválasztásához érintse meg ezt a gombot. Az áttekintő kép 
eszerint változik.

7. Látótérbe kerül a következő/előző sík. Tolja a síkot a megjelenítési területre.

8. Nyomja meg ezt a gombot a forgatógomb funkciójának kiválasztásához. A forgatógomb 
helye és a film (Cine) között váltogat.

9. A szeletek beállításához érintse meg ezt a gombot. Megjelenik a „T.U.I Adjust Slices" (TUI 
szeletek beállítása) menü.
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A következő menü jelenik meg:

A megjelenített szeletek számának kiválasztásához érintse meg ezt a gombot.

Látótérbe kerül a következő/előző sík. Tolja a síkot a megjelenítési területre.

Az érintőfelület alatti gombok segítségével növelje/csökkentse a referenciakép jobb és/
vagy bal oldalán lévő síkok számát, és állítsa be a szeletek közötti távolságot.

Az utolsó szelet helyzetének alaphelyzetbe történő visszaállításához érintse meg a [Reset] 
(visszaállítás) gombot.
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Az összes szelet alaphelyzetbe történő visszaállításához érintse meg a [Reset All] (Összes 
visszaállítása) gombot.

Érintse meg ezt a gombot a „T.U.I. Adjust Slices" (TUI szeletek beállítása) menü bezárásához.

Megjegyzések: A szeletek VCI leképezéssel jelennek meg, ha a VCI Static (Statikus VCI) 
megjelenítési módot a T.U.I. módba történő belépés előtt aktiválta. A VCI beállítások T.U.I. 
megjelenítési módban nem változtathatók. A síkokban lehetséges méréseket végezni, de a 
síkokon keresztül és az áttekintő képen nem. Lásd: Generic Measurements (Általános 
mérések) ( *** 'Általános mérések' on page 2 ***)

11.3 Almenük

A [Sub Menus] (Almenük) gomb az összes térbeli adatgyűjtés menüben rendelkezésre áll 
(rögzítés - valamint pásztázási módban).

Érintse meg az érintőfelület jobb felső sarkában lévő [Sub Menus] (Almenük) gombot.

Megjelenik a „3D/4D Sub Menu" (3D/4D almenü).
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Megjegyzések:

• A leképezés megtekintési irányát vezérlő gombok a statikus 3D metszetsíkoknál nem 
érhetők el.

•   

A további almenü funkciók nem állnak rendelkezésre statikus 3D metszetsíkok (Static 
3D Sectional Planes) módban.

•   

Ezek a gombok kizárólag akkor állnak rendelkezésre, ha 3D+CFM, 3D+PD vagy 3D+HD-
áramlás kép begyűjtését végezte.

A „3D/4D Sub Menu" (3D/4D almenü) különböző funkciókat tartalmaz:

• A leképezés megtekintési iránya (*** 'Render View Direction (A leképezés megtekintési 
iránya)' on page 47 ***)

• 3D/4D Info (3D/4D infó) (*** '3D/4D Infó' on page 49 ***fejezet)

• 3D Color Off (3D szín kikapcsolása) (*** '3D szín kikapcsolása' on page 49 ***)

• Speckle Reduction Imaging (SRI, Leképezés foltcsökkentéssel) (*** 'Leképezés 
foltcsökkentéssel (SRI II)' on page 49 ***)

• 3D Gray Chroma Map (3D szürkeségi és színtérkép) (*** '3D szürkeségi és színtérkép' 
on page 50 ***)

• Utilities (Eszközök) (*** 'Eszközök' on page 2 ***fejezet)

• Contrast (Kontraszt) (*** 'Contrast (Kontraszt)' on page 51 ***)

• Background (Háttér) (*** 'Background (Háttér)' on page 51 ***)

• Balance (Egyensúly) (*** 'Balance (Egyensúly)' on page 52 ***)

• Power Threshold (Teljesítmény küszöbértéke) (*** 'A teljesítmény küszöbértéke' on 
page 52 ***)

11.3.1 Render View Direction (A leképezés megtekintési iránya)

A 3D leképezési doboz határozza meg a 3D számításokhoz alkalmazott vizsgálni kívánt 
területet (ROI), és meghatározza a megtekintés irányát a térfogatblokkon keresztül. A 
leképezési doboz kiigazítása a 3 merőleges sík, A, B és C, segítségével történik, amelyek 
mindegyike középen szeli át a dobozt.

A megtekintés iránya állítható, lásd még: A leképezési doboz (The Render Box) (*** 'A 
leképezési doboz' on page 12 ***)
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Magyarázat a leképezési doboz Fel/Le irányára:

Az A és a B sík leképezési dobozában látható zöld vonal a megtekintési irányt és az 
elemzés megkezdésének határát jelzi.

NOTE: A leképezés megtekintési irányát vezérlő gombok a statikus 3D metszetsíkoknál nem 
érhetők el.

A sík megtekintési iránya: fentről lefelé a C-síkban.

B sík megtekintési iránya: fentről lefelé a B-síkban.

C sík megtekintési iránya: A nézet iránya normális a C-síkban (madártávlat).
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11.3.2 3D/4D Infó

Váltókapcsoló, hogy a képernyőn a Képinfó összes paramétere vagy megjelenjen, vagy 
csak azok egy része.

Be (összes): a 3D/4D, 2D & CFM mód adatainak megjelenítése Ki (a paraméterek egy 
része): csak a 3D/4D infó megjelenítése

NOTE: Ha a térfogatot egy hiányos f kép használatával tömörítették, egy sárga Wxx", ahol xx a 
tömörítés minőségét (pl. 90) jelöli, jelenik meg a típusvonal alatt (pl. Statikus 3D).

Olvassa el a következő részt: Sonoview konfigurálása *** '3. 7. 3 Sonoview konfiguráció' on 
page 34 ***

11.3.3 3D szín kikapcsolása

Be/ki kapcsoló (On/Off), amely a begyűjtött 3D+CFM, 3D+PD, illetve 3D+HD kép 
színinformációkkal vagy anélkül történő megjelenítését szabályozza.

11.3.4 Leképezés foltcsökkentéssel (SRI II)

A foltok csökkentésének érdekében a Speckle Reduction Imaging (Leképezés 
foltcsökkentéssel, SRI) funkció az összes 3D/4D módokban aktiválható a metszetsíkokban 
(A, B és C).

NOTE: A funkció nemcsak a begyűjtött képet, hanem a szeleteket is befolyásolja. Éppen ezért teljes 
képernyős módban is aktív.

Ezenkívül, ha az SRI funkciót a 2D módban aktiválja, a rendszer automatikusan aktiválja 
azt 3D/4D előzetes módban is, és a funkció automatikusan befolyásolja a képet az 
adatgyűjtés közben/után.

FIGYELEM Ez a szűrő simítja a végleges képet (a struktúrák kisimíthatók).

A diagnosztikához a vizsgálni kívánt területet ellenőrizni kell az SRI szűrő nélkül.
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Aktiválja az [SRI] funkciót, és az érintőfelületen lévő [+] és [-] gomb segítségével módosítsa 
a simítási szintet a metszetsíkokban. Az SRI funkció használatát az infóblokk jelzi.

Megjegyzés:

• A Speckle Reduction Imaging (Leképezés foltcsökkentéssel) egy választható opció. Ha 
ez az opció nincs telepítve, az [SRI] gomb nem látható.

11.3.5 3D szürkeségi és színtérkép

1. Érintse meg a [Gray/Chroma] (Szürkeségi/Szín) gombot.

2. Válassza ki a [3D] szürkeségi térkép megjelenítő gombját (csak akkor áll rendelkezésre, 
ha van eltárolt 3D térfogat).

Grafikus kijelzés a képernyőn:
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Ez az ábra csak a 3D/4D képhez való.

Vízszintes tengely: szürkeségi értékek 0-tól 255-ig függőleges tengely : fényerő feketétől 
fehérig

3. Állítsa be a gamma-ív kezdőpontját.

4. Állítsa be a görbület kontrasztját.

NOTE: A beállításoknál szükséges a 3D képre gyakorolt hatás éber figyelése!

A háttér funkcióval beállítható a képernyő háttere és a 2D kép közötti kontraszt. Ennek a 
funkciónak csak a B-letapogatás során van jelentősége, amikor a képernyő hátterének egy 
része látható.

5. Állítsa be a képernyő hátterének kontrasztját sötétről élénkre.

Lépjen vissza a következőbe: „3D/4D Sub Menu' (3D/4D almenü).

11.3.6 Contrast (Kontraszt)

A 3D/4D kép kontrasztjának beállítását lásd: 3D szürkeségi és színtérkép (*** '3D 
szürkeségi és színtérkép' on page 50 ***fejezet)

NOTE: A beállítás során folyamatosan figyelni kell a változások 3D képre gyakorolt hatását! Ezek a 
gombok nem használhatók a statikus 3D metszetsíkoknál.

11.3.7 Background (Háttér)

A háttér beállítását lásd: 3D Gray Chroma Map (3D szürkeségi és színtérkép) (*** '3D 
szürkeségi és színtérkép' on page 50 ***)

NOTE: Ez a gomb nem használható a statikus 3D metszetsíkoknál.
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11.3.8 Balance (Egyensúly)

Általában ezt a funkciót nem szükséges külön beállítani.

NOTE: Ez a gomb csak 3D+CFM, 3D+PD vagy 3D+HD kép adatgyűjtése esetén használható.

11.3.9 A teljesítmény küszöbértéke

Ez a funkció kiküszöböli a mozgó műtermékek keltette gyenge színzajokat a metszeti 
szeletekben és a leképezett 3D képben.

Az alacsonyabb szám kevesebb jelet vág ki, mint a magasabb.

NOTE: Ez a gomb csak 3D+CFM, 3D+PD vagy 3D+HD kép adatgyűjtése esetén használható.

11.4 Térbeli adatgyűjtés: Statikus 3D leképezés

1. Miután egy feldolgozható 2D, 2D/CFM, 2D/PD, 2D/HD vagy B-áramlás képet kapott, a 
[3D/4D] gomb megnyomásával aktiválja a térfogat (Volume) módot.

2. Érintse meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gombot a kívánt adatgyűjtési és megjelenítési 
mód kiválasztásához.
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A „3D/4D Mode' (3D/4D mód) menü megjelenik az érintőfelületen (pásztázási mód).

3. Nyomja meg a [3D Static] (statikus 3D) gombot.

4. Érintse meg a [Render] (Leképezés) gombot.

Az érintőfelületen a következő menü jelenik meg.

5. Válasszon ki egy 3D felhasználói beállítást (például az alapértelmezett beállítást 
[Default]).

Az előre beállított értékek betöltődnek.

6. Válassza ki a kívánt megjelenítési formátumot.

NOTE: A kiválasztott formátum leolvasási módban lesz érvényes, az adatgyűjtés befejezése után.
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7. Helyezze a térfogatdobozt a vizsgálni kívánt terület fölé.

8. A hanyattegér segítségével görgetéssel változtassa a térfogatdoboz méretét.

Görgetés:

9. Az érintőfelület alatt, jobb oldalon lévő vezérlő segítségével állítsa be a 
térfogatpásztázás szögét.

10. Válasszon minőséget a Quality (Minőség) menüszabályozó gombbal. Ez a funkció 
megváltoztatja a vonalsűrűséget az adatgyűjtés sebességéhez képest.

A hanyattegér 2 funkcióval rendelkezik: a térfogatdoboz helyzetét 
és méretét változtatja. Az aktivált funkció megjelenik a monitoron 
az állapotsáv területén.

Nyomja meg a hanyattegér feletti gombot a hanyattegér 
funkciójának a pozicionálásról a méretezésre történő átváltásához 
és viszont.

↑ a doboz méretének csökkentése függőleges irányban

↓ a doboz méretének növelése függőleges irányban

→ a doboz méretének növelése vízszintes irányban

← a doboz méretének csökkentése vízszintes irányban

low 
(alacsony):

nagy sebesség / alacsony letapogatási sűrűség. Ezt a módot csak a 
várhatóan mozgó műtermékek esetében célszerű választani. Eredmény: 
a térbeli felbontás csökkenése

mid 2 
(közepes): Szabványos térfogat-letapogatás / közepes letapogatási sűrűség

max: Alacsony sebesség / magas letapogatási sűrűség
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11. A 3D adatgyűjtés indításához nyomja meg a [Freeze] (Kimerevítés) gombot, illetve a 
hanyattegér jobb oldali gombját (Start [Indítás], amely a monitoron az állapotjelző 
területén látható).

A 3D adatgyűjtés aktív, nagy felbontású nagyítás közben történő végrehajtását lásd: *** 
'3D adatgyűjtés aktív nagyfelbontású nagyítás során' on page 18 ***

A3D képleképezés aktiválásának feltétele:

1. A „statikus 3D metszetsík" térbeli letapogatása megtörtént, olvasás módban.

A statikus 3D metszetsíkok adatgyűjtése után érintse meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) 
gombot. A „3D/4D mód" menüben különböző „megtekintési" módokra válthat.

2. A térfogat letapogatása „Statikus 3D leképezés" funkcióval történik.

11.4.1 After the Static 3D Render Acquisition (A statikus 3D leképezés adatgyűjtése után)

A 3D metszetsíkok adatgyűjtése után a rendszer automatikusan átkapcsol a leolvasási 
menüre. A kiválasztott formátum megjelenik a monitoron (pl. 3D ROI mód).

A térfogat-letapogatás megkezdődik, majd a begyűjtött képek 
megjelennek.
lásd: A 3D adatgyűjtés során (*** 'A 3D adatgyűjtés során' on page 
19 ***)
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A leképezett kép megjelenítése:

• 3D ROI (ROI szerkesztése) mód (*** '3D ROI (Edit ROI, ROI szerkesztése) mód' on page 56 
***)

• 3D piktogram (ROI elfogadása) mód (*** '3D piktogram (ROI elfogadása) mód' on page 
59 ***)

• Teljes méretű 3D kijelzés

Megjegyzés:

A statikus 3D lekésezés adatgyűjtése után a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gomb 
megérintésével a '3D/4D Mode" (3D/4D mód) menü jelenik meg, mellyel más vizualizációs 
módra válthat.

11.4.1.1 3D ROI (Edit
ROI, ROI szerkesz-

tése) mód

Ez a mód szolgál a térbeli leképezési doboz beállítására. A térbeli leképezési doboz 
meghatározza. a 3D számításhoz a ROI-t, ami beillesztésre kerül az A, B, C merőleges 
síkokra. A leképezés eredménye megjelenik a jobb alsó negyedben.

Megjegyzés:
Ha vissza kíván térni a „3D/4D Volume Mode" (3D/4D térfogat mód) 
menühöz, nyomja meg a hanyattegér jobb oldali gombját (a Vol 
pre megjelenik a monitoron az állapotsáv területén).
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Az [Edit ROI] (ROI szerkesztése) gomb - a „Statikus 3D leképezés" menüben - és a [Quad] 
(Négyes) megjelenítési formátum funkciógombja kerülnek kiválasztásra.

3D Full-size Display (Teljes méretű 3D kijelzés):

A [Single] (Egyes) megjelenítési formátum funkciógombja világít . A leképezett 3D kép 
kinagyított és teljes méretű formátumban jelenik meg az A, B, és C metszetsíkok nélkül.

11.4.1.2 A leké-
pezési doboz tar-

talmának,
méretének és gör-

bületének beállítása

1. Válassza ki az A, B vagy C referenciaképet

A forgatásvezérlők és a hanyattegér hozzá van rendelve a referenciaképhez a leképezési 
doboz funkcióinak (kép helyzete (pos), térfogatdoboz mérete (size) és a leképezésindítási 
görbület (curv)) beállításához.

Fontos:

Az objektumra való szabad rálátást akadályozó struktúrák a dobozon kívülre 
pozicionálhatók.

2. A hanyattegér segítségével helyezze a leképezni kívánt adatokat 
a keretbe: A kiválasztott A, B vagy C kép elhelyezése a leképezési 
kerethez viszonyított.

3. Nyomja meg a hanyattegér feletti gombot, és váltsa át a 
hanyattegér funkcióját a kép elhelyezéséről (pos) a leképezési keret 
méretezésére (size).
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NOTE: A nagyobb doboz előnye: nagyobb felbontás A kisebb doboz előnye: gyorsabb 
számítási idő

7. A [Zoom] (Nagyítás) gomb a keret tartalmának méretét változtatja az A, B és C képen a 
leképezési kerethez viszonyítva.

NOTE: A teljes 3D kép nagyítása a doboz tartalmának megváltoztatása nélkül csak a 3D piktogram 
(ROI elfogadása) módban lehetséges (*** '3D piktogram (ROI elfogadása) mód' on page 59 
***).

8. A forgatásvezérlők a leképezési dobozhoz képest forgatják el a doboz tartalmát.

4. Állítsa be a leképezési doboz vízszintes és függőleges méretét.

5. Nyomja meg újra a hanyattegér feletti gombot - ekkor annak 
funkciója a leképezési doboz (ROI) méretezéséről (size) az indítási 
görbület (curv) leképezésére változik.

6. Görgessen a hanyattegérrel a „zöld" leképezés-indítási vonal 
görbületének beállításához.



Térfogat mód

Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv 11-59
KTD100583 5. javított kiadás

Fontos: A forgatásvezérlőkkel kiválasztható a 3D kép megtekintési iránya.

11.4.1.3 3D pikto-
gram (ROI

elfogadása) mód

Feltétel: A piktogramhoz használható 3D képet meg kell jeleníteni a képernyőn, vagy 
előzetesen be kell állítani egy használható 3D képet.

Az [Accept ROI] (ROI elfogadása) gomb - a „Statikus 3D leképezés" menüben - és a [Quad] 
(Négyes) megjelenítési formátum funkciógombja kerülnek kiválasztásra.

Ebben a mód ban a leképezett 3D képet használható piktogramként a 2D A, B és C 
metszetsíkok beállításához. A 3D képbe illesztett zöld vonal jelzi a B vagy C kép helyzetét a 
leképezett 3D képhez viszonyítva.

3D Full-size Display (Teljes méretű 3D megjelenítés):

A [Single] (Egyes) megjelenítési formátum funkciógombja világít . A leképezett 3D kép 
kinagyított és teljes méretű formátumban jelenik meg az A, B, és C metszetsíkok nélkül.

A leképezett 3D kép rálátásának megváltoztatása

Elfordulás (az X tengely körül)

Elfordulás az Y tengely körül
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Elfordulás a Z tengely körül

A leképezett 3D kép nagyításának beállítása

A 3D kép és a metszeti kép is változhat méretarányában.

Válassza ki az A, B vagy C referenciaképet
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A kiválasztott referenciakép az A metszetsík:

Az A sík térbeli helyzete a megjelenített 3D képhez viszonyítva mindig függőleges és 
merőleges a 3D kép megjelenítési síkjára. Ezért az A kép nyoma egy függőleges zöld 
vonallal jelzett a 3D képen belül.

A zöld vonal pozíciójának beállítása a 3D képen belül.

A [C] forgatásvezérlő lehetővé teszi a zöld vonal párhuzamos eltolását (balra/jobbra), és az 
A kép megfelelő párhuzamos síkjai automatikusan megjelennek.

A B és C kép pozíciójának beállítása a hanyattegérrel

A B és a C kép helyzetét az A referenciaképhez viszonyítva az Y 
tengely (=a B kép kereszteződési vonala), illetve az X tengely (= a C 
kép kereszteződési vonala) határozza meg. E két tengelynek a 
referenciaképen belüli elhelyezésével automatikusan megjelennek 
a B és C kép megfelelő párhuzamos síkjai.
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A kiválasztott referenciakép a B metszetsík

A B sík térbeli helyzete a megjelenített 3D képhez viszonyítva mindig vízszintes és 
merőleges a 3D kép megjelenítési síkjára. Ezért az A kép nyoma egy függőleges zöld 
vonallal jelzett a 3D képen belül.

A zöld vonal pozíciójának beállítása a 3D képen belül.

A [C] forgatásvezérlő lehetővé teszi a zöld vonal párhuzamos eltolását (fel/le), és a B kép 
megfelelő párhuzamos síkjai automatikusan megjelennek.

Az A és C kép pozíciójának beállítása a hanyattegérrel

Az A és a C kép helyzetét a B referenciaképhez viszonyítva az Y 
tengely (=az A kép kereszteződési vonala), illetve az X tengely (= a C 
kép kereszteződési vonala) határozza meg. E két tengelynek a B 
referenciaképen belüli elhelyezésével automatikusan megjelennek 
az A és C kép megfelelő párhuzamos síkjai.
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A kiválasztott referenciakép a C metszetsík:

A C sík térbeli helyzete a megjelenített 3D képhez viszonyítva mindig egy párhuzamos sík, 
90°-os elforgatással. Ezért nem lehetséges jelezni a C kép nyomát egy kereszteződési 
vonallal a 3D képen belül.

Állítsa be a C sík mélységi helyzetét.

A [C] forgatógomb a C-sík párhuzamos eltolását (előre/hátra) teszi lehetővé. A C kép 
mélységi helyzetét a 3D kép (a megjelenítési síkra merőleges) Z tengelyén az X tengely jelzi 
az A és B képen.

Az A és B kép pozíciójának beállítása a hanyattegérrel

Az A és a B kép helyzetét a C referenciaképhez viszonyítva az Y 
tengely (=az A kép kereszteződési vonala), illetve az X tengely (= a B 
kép kereszteződési vonala) határozza meg. E két tengelynek a 
referenciaképen belüli elhelyezésével automatikusan megjelennek 
az A és B kép megfelelő párhuzamos síkjai.
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11.4.2 3D Rotation Cine (3D forgó film)

A leképezett objektum teljes térhatású leképezéséhez meghatározott számú kiszámított 
felvétel kerül leképezésre képenként gyors egymásutánban. Ahogy mondani szokták, a 
leképezett objektum forog a megfigyelőhöz képest.

Átlátszó mód: Csak az objektum elforgatása teszi lehetővé a térhatást, a struktúra 
mozgásának köszönhetően.

Egy 3D forgó filmsor kiszámítása:

Aktiválja a [3D Rot. Cine] (3D forgó képsorozat) megjelenítési módot.

Ha egy filmsor a filmmemóriában van, a következő menü jelenik meg:

válasszon a következők közül:

New Cine Sequence (Új filmsor) (*** 'New Cine Sequence (Új filmsor)' on page 64 ***fejezet)

Start/Stop calculated Sequence (Kiszámított sorozat indítása/leállítása) (*** 'Start/Stop the 
Calculated Sequence (A kiszámított sorozat indítása/leállítása)' on page 67 ***fejezet)

11.4.2.1 New Cine
Sequence (Új film-

sor)

1. Új számítás indításához érintse meg ezt a gombot.

NOTE: A már kiszámított filmsor el fog veszni!
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Az érintőfelületen a következő menü jelenik meg.

2. Válassza ki a forgatási szöget (Rotation Angle).

Érintse meg a kívánt forgatási szöget.

Esetleg az érintőfelület alatti [Start Image] (Kép indítása), illetve [End Image] (Kép 
befejezése) szabályozó segítségével válassza ki a kívánt forgatási szöget.

3. Válassza ki a léptetési szöget (Step Angle).

A léptetésraszter határozza meg az elfordulás mértékét a szomszédos 3D képek között.
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4. Válassza ki a forgatási tengelyt (Rot. Axis).

Válasszon a 3D forgó képsor X vagy Y irányú elforgatása között.

5. Indítsa el a filmsor kiszámítását (Calculate Cine Sequence).

A számítási folyamat során a következő menü jelenik meg.

A sor képről képre kiszámításra és eltárolásra kerül a képsormemóriában. A számítás 
befejezését követően a forgatott filmsor megjelenik a képernyőn.

A [Break Cine calculation] (Filmsor kiszámítás megállítása) leállítja az aktuális számítást.

Ha azonban legalább 1 kép számítása befejeződött (a “Calculating image" (Kép számítása) 
állapotsor >1-et mutat), a számítás abbamarad, a (megszakításig) kiszámított filmsor és a 
filmmenü megjelenik.
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A megjelenített filmsor működési lehetőségeiről lásd: Start/Stop the calculated Sequence 
(Kiszámított sor elindítása/leállítása) fejezet)*** 'Start/Stop the Calculated Sequence (A 
kiszámított sorozat indítása/leállítása)' on page 67 ***

11.4.2.2 Start/Stop
the Calculated

Sequence (A
kiszámított sorozat
indítása/leállítása)

A 3D forgó filmsor megjelenítéséhez érintse meg ezt a gombot. A képernyőn elkezdő 
forogni egy filmsor (ha még nem forgott).

Cine Mode (Film mód) 

Ha több 3D kép került kiszámításra, azok automatikusan sorozatként jeleníthetők meg. A 
transzparens módban készült képek csak ilyen módon mutatják a térhatást.

Letapogatás a képen keresztül mindkét irányba: Első kép... utolsó kép, utolsó kép... első kép, 
stb.

Letapogatás a képen keresztül mindkét irányba: Első kép... utolsó kép, első kép... utolsó kép, 
stb.

Válassza ki a forgatás sebességét

A képváltási sebesség változhat: 6%, 12%, 25%, 50%, 100%, 200% és 400% között.

A méretarány kiválasztása

A 3D kép nagyítása az méretarány szerint változhat.

Egyes képek kiválasztása

Számítási módok keverése

Miután megérintette a [Start/Stop] (Indítás/leállítás) gombot, 
mozdítsa el a hanyattegér kurzorát vízszintes irányban, így minden 
egyes képet lépésről-lépésre választhat ki.
A megjelenített szám a következőt jelzi: (2 / 10): a kép sorszáma a 
sorozatban
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Az érintőfelület alatt, bal oldalon lévő szabályozó elforgatásával beállíthatja a két 
leképezési mód keverési arányát.

11.4.3 MagiCut

Ez a szoftver képes a képek elektronikus szerkesztésére, és lehetővé teszi '3D műtermékek' 
levágását.

A fenti bal oldalon megjelenített kép levágás nélkül kerül leképezésre, míg a jobboldali 
képen vágástechnikát alkalmaztunk a megfigyelt objektumra az egyértelműbb rálátás 
érdekében.

A vágófunkció hat vágási módszert tesz lehetővé. E különböző módszerek eltérő esetekben 
használhatók, hogy a megfigyelt objektumról akadálytalan képet kapjunk.

A következő kép mutatja a leképezett 3D képet a 3D vágás előtt és azt követően. A vágást 
a legjobb nézet biztosítására a kép elforgatásával hajtottuk végre, a ’contour inside’ (belső 
kontúr) módszer használatával.
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A műveleteket lásd: MagiCut Operation (MagiCut műveletek) (*** 'MagiCut Operation 
(MagiCut műveletek)' on page 69 ***fejezet)

NOTE: A vágófunkció csak leképezett 3D képen áll rendelkezésre. Kombinált kijelzési mód 
esetén (Piktogram mód: 3D kép + 2D metszetsíkok) a vágóinformáció még mindig 
megmarad a 2D síkokban.

11.4.3.1 MagiCut
Operation (MagiCut

műveletek)

1. A MagiCut funkció bekapcsolásához érintse meg a [MagiCut] gombot.
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Az érintőfelületen a következő menü jelenik meg.

2. Használja a forgatógombot a leképezett 3D kép forgatására, hogy olyan helyzetbe 
állítsa, amelyben a 3D műtermékek vagy nem kívánt információk kivághatók.

NOTE: Ha gyorsabban kívánja végezni az elforgatást, nyomja meg a forgatógombot (váltáson 
funkciót: lassú forgatás (slow rotation), gyors forgatás (fast rotation)).

3. Válassza ki a „Cut Mode" (Vágásmód) értékét, és állítsa be a kivágandó területet.

• Nyom mód belül, kívül

Nyom belül: a kontúron belüli kép kerül levágásra.

Nyom kívül: a kontúron kívüli kép kerül levágásra.

Pozicionáljon az első pontra, állítsa be a jobb vagy bal egérgombbal [SET] (Beállít), és 
mozgassa a keresztet a kívánt nyomvonal mentén. A nyomvonalat jelző vörös vonalak 
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automatikusan megjelennek. Nyomja meg újra a hanyattegér jobb vagy bal oldali gombját 
[SET] (Beállítás). A nyomon belüli/kívüli övezet levágásra kerül a leképezett 3D képből.

Ha a kontúr nyitott, a program automatikusan bezárja azt a kezdőpont és a végpont 
közötti egyenessel.

• Dobozon belül, dobozon kívül

Dobozon belül: a dobozon belüli minden információ kivágásra kerül.

Dobozon kívül: a dobozon kívüli minden információ kivágásra kerül.

Helyezze a kurzort a bal felső pontra, és a hanyattegér jobb vagy bal oldali gombjával 
állítsa be a pontot [SET] (Beállít). Pozicionáljon a hanyattegérrel a jobb alsó pontra átlós 
irányban a doboz létrehozásához. A doboz vörös nyoma azonnal megjelenik. Nyomja meg 
újra a hanyattegér jobb vagy bal oldali gombját [SET] (Beállítás). A dobozon belüli/kívüli 
övezet levágásra kerül a leképezett 3D képből.

• Radír

Eraser Small/Big (Kicsi/nagy radír): 

A radír alatti minden információ kivágásra kerül.

Helyezze a kurzort az első pontra, a hanyattegér jobb vagy bal oldali gombjával állítsa be a 
pontot [SET] (Beállít), és húzza a radírt a kép törölni kívánt részére. Nyomja meg újra a 
hanyattegér jobb vagy bal oldali gombját [SET] (Beállítás). A radír alá került övezet 
levágásra kerül a leképezett 3D képből.

4. Vágás típusa

Ez a választás csak az üvegtest leképezési módban lehetséges. Gray and color (szürke és 
színes)

Gray only (csak szürke)

Color only (csak színes)
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5. Vágás mélysége

Full (Teljes):

A 3D leképezett képen a kijelölt rész teljes mélysége kivágásra kerül.

Define (Meghatározás):

Az érintőfelület alatt lévő mélységi szabályozó [Depth] segítségével válassza ki a kívánt 
vágási mélységet.

Pozicionáljon az első pontra, állítsa be a jobb vagy bal egérgombbal [Set] (Beállít), és 
mozgassa a keresztet a kívánt nyomvonal mentén. Nyomja meg újra a jobb vagy bal 
egérgombot [Set] (Beállítás). Használja a [Depth] (Mélység) menüvezérlőt a vágás 
meghatározására.

Befejezés:

Nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Done] (Kész). A nyom alatti rész kivágásra kerül 
a leképezett 3D képből.

6. A következő vágás végrehajtása

Forgassa a leképezett képet másik pozícióba, és hajtsa végre újra a 2. ponttól a 4. pontban 
újra.

7. Kivágás visszaállítása

All (Összes): az összes végrehajtott vágási művelet törlése.

Last (Utolsó): a legutóbb végrehajtott vágási művelet törlése (egyenként).

Kapcsolja ki a MagiCut módot. Újra megjelenik a „Static 3D Render" (Statikus 3D leképezés) 
menü.
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NOTE: Ha megjelenik egy kivágott 3D kép, és a 3D ROI módra történő váltáshoz Ön megérinti ezt a 
gombot, a következő figyelmeztetés jelenik meg az érintőfelületen:

11.4.4 Render Mode - Image Type and Render Algorithm (Leképezési mód - kép típusa és leképezési 

algoritmus)

Jó minőségű 3D képhez a következő alkalmazási tanácsokat érdemes figyelembe venni:

1. Felszín módok:

Állítsa be a leképezési dobozt úgy, hogy szabadon rá lehessen látni a leképezésindítási-
területről a megjelenítendő felszínre. A felszíni képalkotás echószegény struktúrákat (pl. 
folyadékokat) igényel a leképezésindítási-terület és a megjelenítendő felszín között. A [TH. 
low] (Alsó küszöbérték) megadásával a felszínnel szomszédos struktúrák 'levághatók', ha 
azok szürkeségi értéke sokkal alacsonyabb, mint a felszíni struktúrák szürkeségi értéke. A 
[TH. low] (alacsony küszöbérték) vezérlő segítségével mindig vágja ki a jelek által keltett 
zajokat.

2. Transzparens módok:

A jó térhatású transzparens képhez meghatározott számú különböző felvétel szükséges, 
amelyek egy forgó filmsorban jelennek meg. A léptetés szögének körülbelül 5 foknak kell 
lennie. A 3D-hatás a különböző struktúrák eltérő mozgásából adódik.

1. Érintse meg a [Render Mode] (Leképezés mód) gombot. Az érintőfelületen a következő 
menü jelenik meg.
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2. Válassza ki a kép típusát a következők közül: Gray (Szürke) (*** 'Gray Render Mode 
(Szürke leképezési mód)' on page 74 ***) Color (Színes) (*** 'Color Render Mode (Színes 
leképezési mód)' on page 76 ***) Glass Body (Üvegtest) (*** 'Glass Body Render Mode 
(üvegtest leképezési mód)' on page 77 ***) Inversion (Inverz) (*** 'Inversion Render Mode 
(Inverziós leképezési mód)' on page 78 ***)

3. Válassza ki a leképezési algoritmust (például: „Surface Texture" [a felszín textúrája] és 
„Light" [megvilágítás]).

4. Két leképezési mód keverése.

A keverés az érintőfelület alatt, bal oldalon lévő vezérlő segítségével, 2%-os lépésekben, 
0%-tól 100%-ig végezhető. A keverési arány %-ban jelenik meg.

Például: Jobban kiegyenlített felszín létrehozása a felszín kiegyenlítése és a megvilágítás 
mód keverésével.

Térjen vissza a „Static 3D Render" (Statikus 3D leképezés) menühöz.

11.4.4.1 Gray Ren-
der Mode (Szürke

leképezési mód)

Szürke leképezési módban csak az adatok szürke információi kerülnek felhasználásra, még 
akkor is, ha színes térfogat kép jelenik meg. A színinformációkkal nem rendelkező 
adathalmazok esetében automatikusan ez a mód kerül aktiválásra.

Aktiválja a [Gray] (Szürke) leképezési módot (ha még nem aktív).
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Válassza ki a kívánt leképezési algoritmust:

A szoftvermodul lehetővé teszi 2 mód kiválasztását, amelyek számítása egyidejűleg 
történik. Mindig a ténylegesen kiválasztott mód jelenik meg 100%-kal. A [Mix] (Keverés) 
menügombjaival a kiválasztott módok keverhetők. A kiválasztás maga szabad, a Light 
(Világítás) kivételével, ami csak a felszín megjelenítésével kombinálható. Mindig 2 módot 
kell kiválasztani!

11.4.4.2 Threshold
Control in Gray Ren-

der Mode
(Küszöbérték szabá-

lyozása a szürke
leképezési módban)

A küszöbértékek funkciója (csak a felszín módban)

Ha a felszín mód került kiválasztásra, rendszerint szükséges az alsó küszöbértékeknek a 
beállítása a felszín elhatárolásához. E küszöbértékek nem használhatók az áttetsző 
módokban!

Felszíni textúra: 
Texture:

A felszín „textúra" módban jelenik meg. A felszín szürkeségi 
értékei megegyeznek az eredeti letapogatás szürkeségi 
értékeivel.

Megvilágítás: Light 
(megvilágítás)
Alkalmazás:

A felszín „megvilágítás" módban jelenik meg. A nézőhöz közeli 
struktúrák élénkebben, a nézőtől távoli struktúrák sötétebben 
jelennek meg.
A megjelenítendő felszínnek echószegény struktúrákkal (pl. 
folyadékkal) körülvettnek kell lennie.

Felszín kiegyenlítése: 
Texture:

A felszín simított „textúra" módban jelenik meg. A felszín 
szürkeségi értékei megegyeznek az eredeti leképezés 
szürkeségi értékeivel.

Gradient Light 
(fokozatos fény): 
Alkalmazás:

A felszín úgy jelenik meg, mintha azt egy pontfényforrás 
világítaná meg.
A megjelenítendő felszínnek echószegény struktúrákkal (pl. 
folyadékkal) körülvettnek kell lennie.

Maximum mód:
Alkalmazás:

A ROI legnagyobb szürkeségi értékei jelennek meg.
Csontos struktúrák leképezése.

Minimum mód:
Alkalmazás:

A ROI legkisebb szürkeségi értékei jelennek meg.
Erek és üreges struktúrák leképezése.

Röntgen mód:
Alkalmazás:

A ROI valamennyi szürke értékének leképezése.
Rákos vagy hasonló szövetblokk.
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Alsó küszöbérték (Zajszűrés): rendszerint ezt a küszöbértéket mindig be kell állítani a 3D 
felszínkép jó megjelenítésének érdekében. A [TH.low] (alsó küszöbérték) megválasztásával 
a szint alatti visszaverődési érték rózsaszínben jelenik meg egy meghatározott ideig.

Alkalmazás: Ezzel a funkcióval eltávolíthatók a kisebb echok vagy zajok, így „tiszta rálátás" 
jön létre a leképezési doboz szélétől a kívánt felszínig.

11.4.4.3 Transpar-
ency in Gray Render
Mode (Transzparen-

cia szürke leké-
pezési módban)

kis szám = alacsony transzparencia Nagyobb szám beállítása növeli a szürkeségi skála 
adatainak átlátszóságát.

11.4.4.4 Color Ren-
der Mode (Színes
leképezési mód)

A színes leképezés során a színek információi, illetve a teljesítmény-Doppler jelei 
használhatók fel a 3D megjelenítéshez.

Aktiválja a [Color] (Színes) leképezési módot (ha még nem aktív).

Válassza ki a kívánt leképezési algoritmust:

A következő leképezési kombinációk lehetségesek:

A szoftvermodul lehetővé teszi 2 mód kiválasztását, amelyek számítása egyidejűleg 
történik. A kiválasztás maga szabad, a Light (Világítás) kivételével, ami csak a felszín 
megjelenítésével kombinálható. Mindig 2 módot kell kiválasztani!

Felszín mód: A véráramlás színinformációinak felszíni kijelzése

Megvilágítási mód: 
Light (Megvilágítás):

A felszín „megvilágítás" módban jelenik meg. A nézőhöz közeli 
struktúrák élénken, a nézőtől távoli struktúrák sötétebben 
kerülnek megjelenítésre.

Maximum mód:
Alkalmazás:

A ROI legnagyobb szürkeségi értékei jelennek meg.
Valamennyi ér leképezése a vizsgált területen (ROI). A kijelzés 
elforgatásával térhatás figyelhető meg.

Röntgen mód: A számításhoz a ROI valamennyi színértéke felhasználásra és 
átlagolásra kerül (a hatás egy röntgen kép lesz)

• felszín+ világítás
• felszín+ maximum
• felszín+ röntgen
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11.4.4.5 Threshold
Control in Color

Render Mode
(Küszöbérték szabá-

lyozása a színes
leképezési módban)

Ha a Felszín mód került kiválasztásra, rendszerint szükséges az alsó küszöbértékeknek a 
beállítása a felszín elhatárolásához. E küszöbértékek nem használhatók az áttetsző 
módokban!

Alsó küszöbérték (Zajszűrés): rendszerint ezt a küszöbértéket mindig be kell állítani a 3D 
felszínkép jó megjelenítésének érdekében. A küszöbérték megváltoztatásával a szint alatti 
visszaverődési érték rózsaszínben jelenik meg egy meghatározott ideig.

A rendszer a meghatározott szint alatti összes színértéket (rózsaszínű a B letapogatásban) 
figyelmen kívül hagyja a felszín leképezésének kiszámításakor.

11.4.4.6 Transpar-
ency in Color Render
Mode (Transzparen-

cia színes leké-
pezési módban)

kis szám = alacsony transzparencia Nagyobb szám beállítása növeli a szürkeségi skála 
adatainak átlátszóságát.

Ha 3D+CFM, 3D+PD vagy 3D+HD képet kaptunk, a [Sub menus] (Almenük) gomb 
megérintése után a [Balance] (Egyensúly) és a [Power Threshold] (Teljesítmény 
küszöbértéke) vezérlői megjelennek.

lásd: Balance (Egyensúly) (*** 'Balance (Egyensúly)' on page 52 ***) 

Power Threshold (Teljesítmény küszöbértéke) (*** 'A teljesítmény küszöbértéke' on page 52 
***)

11.4.4.7 Glass Body
Render Mode (üveg-
test leképezési mód)

Az üvegtest leképezési módban a színes és a szürke információk 3D/PD, 3D/HD vagy 3D/
CFM térfogattá kerülnek feldolgozásra.

Aktiválja a [Glass Body] (Üvegtest) leképezési módot (ha még nem aktív).

Válassza ki a kívánt leképezési algoritmust:
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A következő leképezési kombinációk lehetségesek:

Ha a Felszín mód került kiválasztásra, rendszerint szükséges az alsó küszöbértékeknek a 
beállítása a felszín elhatárolásához. E küszöbértékek nem használhatók az áttetsző 
módokban!

Az alsó küszöbérték és az átlátszóság beállításához olvassa el a színes leképezési módnál 
írtakat:

• Threshold low (Alsó küszöbérték) (*** 'Threshold Control in Color Render Mode 
(Küszöbérték szabályozása a színes leképezési módban)' on page 77 ***)

• Transparency (Transzparencia) (*** 'Transparency in Color Render Mode 
(Transzparencia színes leképezési módban)' on page 77 ***)

Az egyensúly és a teljesítmény küszöbértékének beállításához olvassa át az Almenük részt:

• Balance (Egyensúly) (*** 'Balance (Egyensúly)' on page 52 ***)

• Power Threshold (Teljesítmény küszöbértéke) (*** 'A teljesítmény küszöbértéke' on 
page 52 ***)

11.4.4.8 Inversion
Render Mode

(Inverziós leké-
pezési mód)

Ez a leképezési mód az echómentes struktúrák, például az erek leképezésére szolgál. Ez a 
szürke leképezési mód átfordítja a leképezett kép szürkeségi értékeit (pl. az a képinfó, 
amely eredetileg fekete volt, fehér lesz és fordítva).

Aktiválja az [Inversion] (Inverzió) - Render Mode (Leképezési mód) opciót (ha még nem 
aktív).

Válassza ki a kívánt leképezési algoritmust:

Megjegyzés: Az inverz mód saját leképezési mód beállításokkal rendelkezik. Legtöbbször a 
Gradient Light (fokozatos fény) használatos, mivel ez vezet a legjobb eredményekhez.

Ha a Felszín mód került kiválasztásra, rendszerint szükséges az alsó küszöbértékek 
beállítása a felszín elhatárolásához. E küszöbértékek nem használhatók az áttetsző 
módokban!

Szürke mód
• Transzparens Textúra
• Transzparens Textúra
• Transzparens Max.
• Transzparens Max.

Színes mód
• Felszín
• Transzparens Max.
• Felszín
• Transzparens Max.
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Az alsó küszöbérték és az átlátszóság beállításához olvassa el a szürke leképezési módnál 
írtakat:

• Threshold low in Gray Render Mode (Alsó küszöbérték szürke leképezési módban) (*** 
'Threshold Control in Gray Render Mode (Küszöbérték szabályozása a szürke 
leképezési módban)' on page 75 ***)

• Transparency in Gray Render Mode (Transzparencia szürke leképezési módban) (*** 
'Transparency in Gray Render Mode (Transzparencia szürke leképezési módban)' on 
page 76 ***)

11.4.4.9 Mérések a
leképezett képen

A leképezett képen lehetséges a távolság és a terület (általános és számított) mérése is .

11.5 Real Time 4D Acquisition (Valós idejű 4D adatgyűjtés)

A valósidejű 4D mód a leképezett 3D képek folyamatos térbeli adatgyűjtése és egyidejű 
számítása eredményeként jön létre. Valósidejű 4D módban a leképezési doboz az 
adatgyűjtési térfogatdoboz. A térfogatdoboz összes információja felhasználásra kerül a 
leképezési folyamathoz. Ezért a térfogatdoboz mérete és helyzete fontos a jó leképezett 
eredményhez. A kiszámított 3D kép mérete automatikusan olyan módon állítódik be, hogy 
a leképezési doboz tartalma illeszkedjék a választott megjelenítési mód területéhez. 
Kimerevítés után a kép mérete igény szerint manuálisan állítható, illetve a Volume Cine 
(Térfogat képsor) lejátszható. Ez az algoritmus biztosítja, hogy a térfogatdoboz méretétől 
függetlenül mindig a teljes 3D kép jelenjen meg a megfelelő módon.

A valósidejű 4D feltétele:

• Telepített „valósidejű 4D" szoftveropció.
• Valósidejű 4D vizsgálófej csatlakoztatása és kiválasztása.

Működés:

FIGYELEM Ha a mérési funkció aktivált a leképezési módban, egy  szimbólum jelenik meg. Ez a 

szimbólum emlékezteti a felhasználót arra, hogy a funkció VÉLETLEN HASZNÁLATA mérési 
pontatlanságot okozhat (lásd a pontos mérésekről szóló részt: *** 'A rendszer mérési 
pontossága' on page 22 ***). Ez a szimbólum megjelenik a betegjelentésben is ( a jelentés 
fejlécében), ha a leképezési módban végzett mérések a jelentésben tárolásra kerülnek. 
(lásd: *** 'Munkalap megtekintése' on page 7 ***).
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1. Aktiválja a Volume (Térfogat) módot (funkciógomb).

2. Érintse meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gombot a kívánt adatgyűjtési és megjelenítési 
mód kiválasztásához.

A „3D/4D Mode' (3D/4D mód) menü megjelenik az érintőfelületen (pásztázási mód).

3. Nyomja meg a [Real Time 4D] (Valósidejű 4D) gombot.

4. Érintse meg a [Render] (Leképezés), a [Sectional Planes] (Metszetsíkok) vagy a [TUI] 
(Ultrahangos tomográfiás képalkotás) gombot.

NOTE: A kiválasztott vizualizációs módtól függően [Render] (Leképezés) vagy [Sectional Planes] 
(metszetsíkok), különböző menük jelennek meg a Real Time (Valósidejű) 4D adatgyűjtés alatt 
és után. További részletekért olvassa el a következő részt: Lehetséges megjelenítési 
beállítások a valósidejű 4D adatgyűjtés előtt (*** 'A valós idejű 4D adatgyűjtés előtt 
végrehajtható megjelenítés-beállítás' on page 83 ***fejezet)
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Az érintőfelületen a következő menü jelenik meg.

5. Válasszon ki egy 4D felhasználói beállítást (például az alapértelmezett beállítást 
[Default]).

Az előre beállított értékek betöltődnek.

6. Válassza ki a kívánt megjelenítési formátumot.

NOTE: A kiválasztott formátum olvasási módban lesz érvényes, az adatgyűjtés befejezése után. A 
[Dual] (Kettős) megjelenítési formátum funkciógombja kizárólag a valós idejű 4D leképezés 
módban elérhető!

7. Helyezze a térfogatdobozt a vizsgálni kívánt terület fölé.

A hanyattegér 2 funkcióval rendelkezik: a térfogatdoboz helyzetét 
és méretét változtatja. Az aktivált funkció megjelenik a monitoron 
az állapotsáv területén.

Nyomja meg a hanyattegér feletti gombot a hanyattegér 
funkciójának a pozicionálásról a méretezésre történő átváltásához 
és viszont.
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8. A hanyattegér segítségével görgetéssel változtassa a térfogatdoboz méretét.

Görgetés:

9. Az érintőfelület alatt, jobb oldalon lévő vezérlő segítségével állítsa be a 
térfogatpásztázás szögét.

10. Válasszon minőséget a Quality (Minőség) menüszabályozó gombbal. Ez a funkció 
megváltoztatja a vonalsűrűséget az adatgyűjtés sebességéhez képest.

11. A valós idejű 4D adatgyűjtés indításához nyomja meg a [Freeze] (Kimerevítés) gombot, 
illetve a hanyattegér jobb oldali gombját (Start [Indítás], amely a monitoron az állapotjelző 
területen látható).

12. Az adatgyűjtés leállításához nyomja meg újra a [Freeze] (Kimerevítés) gombot. lásd: 
Volume Cine (Térfogat képsor) (*** 'Volume Cine (Térfogat film)' on page 98 ***)

↑ a doboz méretének csökkentése függőleges irányban

↓ a doboz méretének növelése függőleges irányban

→ a doboz méretének növelése vízszintes irányban

← a doboz méretének csökkentése vízszintes irányban

low (alacsony):
nagy sebesség / alacsony letapogatási sűrűség. Ezt a módot csak a 
várhatóan mozgó műtermékek esetében célszerű választani. 
Eredmény: a térbeli felbontás csökkenése

mid 2 
(közepes): Szabványos térfogat-letapogatás / közepes letapogatási sűrűség

max: Alacsony sebesség/ magas letapogatási sűrűség

A térfogat-letapogatás megkezdődik, az érintőfelületen megjelenik 
a megfelelő 4D menü, és megjelennek a begyűjtött képek.
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11.5.1 A valós idejű 4D adatgyűjtés előtt végrehajtható megjelenítés-beállítás

• Display of Sectional Planes (A metszetsíkok megjelenítése) (*** 'A metszetsíkok 
megjelenítése' on page 84 ***)

• A REF (referenciakép) megjelenítése (*** 'A referenciakép megjelenítése' on page 85 
***)

• A 4D ROI megjelenítése (*** 'A 4D ROI megjelenítése' on page 86 ***)

• A 4D megjelenítése (*** 'A 4D megjelenítés' on page 87 ***)

• A 4D A-ROI megjelenítése (*** 'A 4D A-ROI megjelenítése' on page 88 ***)

• Ultrahangos tomográf képalkotás T.U.I. (Parallel Slicing) (Párhuzamos szeletelés) (*** 
'Ultrahangos tomográf képalkotás (Tomographic Ultrasound Imaging, TUI) - 
(párhuzamos szeletelés)' on page 42 ***)

11.5.2 Valós idejű 4D adatgyűjtés aktív nagyfelbontású nagyítás közben

1. Nyomja meg a [HR-Zoom] (HR nagyítás) gombot.

2. Pozicionálja a nagyítási keretet a vizsgálni kívánt terület fölé

3. Változtassa meg a nagyítási doboz méretét a hanyattegér görgetésével.

A hanyattegér 2 funkcióval rendelkezik: a térfogatdoboz helyzetét 
és méretét változtatja. Az aktivált funkció megjelenik az 
állapotkijelzési területen.

Nyomja meg a hanyattegér feletti gombot a hanyattegér 
funkciójának a pozicionálásról a méretezésre történő átváltásához 
és viszont.
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Görgetés:

4. Pozícionálja a nagyítási dobozt és válasszon a PanZoom (Teljes nagyítás) (hanyattegér 
bal gombja) és a HDZoom (Nagy felbontású nagyítás) (hanyattegér jobb gombja) között.

5. Az áttekintő ablak megjelenik. Az áttekintő ablak beállításainak igazításához lásd: 
Felhasználói beállítások *** 'Felhasználói beállítások' on page 7 ***

5. A [3D] vagy a [4D] gomb megnyomásával aktiválja a térfogat módot (Volume mode).

Megjegyzés: az áttekintő ablak rejtett, amikor a 3D/4D mód aktivált állapotban van 
Azonban megjelenik újra, ha a 3D/4D mód újra deaktiválásra kerül.

6. Érintse meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gombot a kívánt adatgyűjtési és megjelenítési 
mód kiválasztásához.

Műveletek: lásd Valós idejű 4D adatgyűjtés (*** 'Real Time 4D Acquisition (Valós idejű 4D 
adatgyűjtés)' on page 79 ***)

Megjegyzések:

• A valós idejű 4D adatgyűjtés nem lehetséges PD, HD és CFM módban.

Nyomja meg a [HR-Zoom] (HR nagyítás) gombot a High Resolution Zoom (nagy felbontású 
nagyítás) funkcióból való kilépéshez.

11.5.2.1 A
metszetsíkok megje-

lenítése

↑ a doboz méretének csökkentése függőleges irányban

↓ a doboz méretének növelése függőleges irányban

→ a doboz méretének növelése vízszintes irányban

← a doboz méretének csökkentése vízszintes irányban
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Continuous volume sweep (Folyamatos térfogatpásztázás) A metszetsíkok megjelenítése a 
leképezett 3D kép nélkül

A készülék folyamatosan megjeleníti a metszetsíkokat a valósidejű 4D térbeli adatgyűjtés 
alatt.

A vezérlők valós idejű 4D adatgyűjtés során történő használatát lásd: 4D vezérlők (*** '4D 
vezérlők' on page 95 ***)

11.5.2.2 A referen-
ciakép megje-

lenítése

Folyamatos térfogatpásztázás A referencia metszetsíkok 3D kép nélküli, teljes méretű 
megjelenítése
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A készülék csak a REF (referenciakép) síkját jeleníti meg folyamatosan a valósidejű 4D 
térbeli adatgyűjtés alatt.

A vezérlők valós idejű 4D adatgyűjtés során történő használatát lásd: 4D vezérlők (*** '4D 
vezérlők' on page 95 ***)

11.5.2.3 A 4D ROI
megjelenítése

Folyamatos térfogatpásztázás (valósidejű 4D) a leképezett 3D kép + metszetsíkok 
negyedméretű kijelzése
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A készülék folyamatosan megjeleníti a ROI-t és a 4D képet a valósidejű 4D térbeli 
adatgyűjtés alatt.

A vezérlők valós idejű 4D adatgyűjtés során történő használatát lásd: 4D vezérlők (*** '4D 
vezérlők' on page 95 ***)

11.5.2.4 A 4D megje-
lenítés

Folyamatos térbeli pásztázás (valósidejű 4D). A leképezett 3D kép teljes méretű kijelzése.
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A készülék folyamatosan megjeleníti a ROI-t és a 4D képet a valósidejű 4D térbeli 
adatgyűjtés alatt.

A vezérlők valós idejű 4D adatgyűjtés során történő használatát lásd: 4D vezérlők (*** '4D 
vezérlők' on page 95 ***)

11.5.2.5 A 4D A-ROI
megjelenítése

Continuous volume sweep (Folyamatos térfogatpásztázás) (valósidejű 4D) a leképezett 3D 
kép + az A-referenciakép kétszeres méretű megjelenítése
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A készülék folyamatosan megjeleníti a referenciaképet és a 4D képet a valósidejű 4D 
térbeli adatgyűjtés alatt.

A vezérlők valós idejű 4D adatgyűjtés során történő használatát lásd: 4D vezérlők (*** '4D 
vezérlők' on page 95 ***)

11.5.2.6 A 4D ROI
(ROI szerkesztése)

mód

Ez a mód szolgál a térbeli leképezési doboz beállítására. A térbeli leképezési doboz 
meghatározza. a 4D számításhoz a ROI-t, ami beillesztésre kerül az A, B, C merőleges 
síkokra. A leképezés eredménye megjelenik a jobb alsó negyedben.

Az [Edit ROI] (ROI szerkesztése) menügomb a Real Time 4D, a ROI 4D és az A-ROI 4D 
menüben áll rendelkezésre.

A leképezési doboz tartalmának, méretének és görbületének beállítása megegyezik a 3D 
menüével. Lásd: A leképezési doboz helyzetének, méretének és görbületének beállítása 
(*** 'A leképezési doboz tartalmának, méretének és görbületének beállítása' on page 57 
***fejezet).
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11.5.2.7 A ROI
elfogadása mód

Az [Accept ROI] (ROI elfogadása) menügomb a “Real Time 4D", a “ROI 4D"és az “A-ROI 4D" 
menüben áll rendelkezésre.

A beállítások megegyeznek a 3D menüével. Lásd: 3D piktogram (ROI elfogadása) mód (*** 
'3D piktogram (ROI elfogadása) mód' on page 59 ***)

11.5.3 MagiCut 4D

Ez a szoftver képes a képek elektronikus szerkesztésére, és lehetővé teszi '4D műtermékek' 
levágását.

A fenti bal oldalon megjelenített kép levágás nélkül kerül leképezésre, míg a jobboldali 
képen vágástechnikát alkalmaztunk a megfigyelt objektumra az egyértelműbb rálátás 
érdekében.

A vágófunkció hat vágási módszert tesz lehetővé. E különböző módszerek eltérő esetekben 
használhatók, hogy a megfigyelt objektumról akadálytalan képet kapjunk.

A következő kép mutatja a leképezett 4D képet a 4D vágás előtt és azt követően. A vágást 
a legjobb nézet biztosítására a kép elforgatásával hajtottuk végre, a ’contour inside’ (belső 
kontúr) módszer használatával.
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A műveleteket lásd: MagiCut 4D Operation (MagiCut 4D műveletek) (*** 'MagiCut 4D 
műveletek' on page 91 ***fejezet)

11.5.3.1 MagiCut 4D
műveletek

1. A MagiCut funkció bekapcsolásához érintse meg a [MagiCut] gombot.
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Az érintőfelületen a következő menü jelenik meg.

2. Használja a forgatógombot a leképezett 4D kép forgatására olyan helyzetbe, amelyben 
a 4D műtermékek vagy nem kívánt információk kivághatók.

NOTE: Ha gyorsabban kívánja végezni az elforgatást, nyomja meg a forgatógombot (váltáson 
funkciót: lassú forgatás (slow rotation), gyors forgatás (fast rotation)).

3. Válassza ki a „Cut Mode" (Vágásmód) értékét, és állítsa be a kivágandó területet.

• Nyom mód belül, kívül

Nyom belül: a kontúron belüli kép kerül levágásra.

Nyom kívül: a kontúron kívüli kép kerül levágásra.

Pozicionáljon az első pontra, állítsa be a jobb vagy bal egérgombbal [SET] (Beállít), és 
mozgassa a keresztet a kívánt nyomvonal mentén. A nyomvonalat jelző vörös vonalak 
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automatikusan megjelennek. Nyomja meg újra a hanyattegér jobb vagy bal oldali gombját 
[SET] (Beállítás). A nyomon belüli/kívüli övezet levágásra kerül a leképezett 4D képből.

Ha a kontúr nyitott, a program automatikusan bezárja azt a kezdőpont és a végpont 
közötti egyenessel.

• Dobozon belül, dobozon kívül

Dobozon belül: a dobozon belüli minden információ kivágásra kerül.

Dobozon kívül: a dobozon kívüli minden információ kivágásra kerül.

Helyezze a kurzort a bal felső pontra, és a hanyattegér jobb vagy bal oldali gombjával 
állítsa be a pontot [SET] (Beállít). Pozicionáljon a hanyattegérrel a jobb alsó pontra átlós 
irányban a doboz létrehozásához. A doboz vörös nyoma azonnal megjelenik. Nyomja meg 
újra a hanyattegér jobb vagy bal oldali gombját [SET] (Beállítás). A dobozon belüli/kívüli 
övezet levágásra kerül a leképezett 3D képből.

• Radír

Eraser Small/Big (Kicsi/nagy radír):

A radír alatti minden információ kivágásra kerül.

Helyezze a kurzort az első pontra, a hanyattegér jobb vagy bal oldali gombjával állítsa be a 
pontot [SET] (Beállít), és húzza a radírt a kép törölni kívánt részére. Nyomja meg újra a 
hanyattegér jobb vagy bal oldali gombját [SET] (Beállítás). A radír által lefedett rész 
kivágásra kerül a leképezett 4D képből.

4. Vágás típusa

Ez a választás csak az üvegtest leképezési módban lehetséges. Gray and color (szürke és 
színes)

Gray only (csak szürke)

Color only (csak színes)
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5. Vágás mélysége

Full (Teljes):

A 3D leképezett képen a kijelölt rész teljes mélysége kivágásra kerül.

Define (Meghatározás):

Az érintőfelület alatt lévő mélységi szabályozó [Depth] segítségével válassza ki a kívánt 
vágási mélységet.

Pozicionáljon az első pontra, állítsa be a jobb vagy bal egérgombbal [Set] (Beállít), és 
mozgassa a keresztet a kívánt nyomvonal mentén. Nyomja meg újra a jobb vagy bal 
egérgombot [Set] (Beállítás). Használja a [Depth] (Mélység) menüvezérlőt a vágás 
meghatározására.

A művelet befejezéséhez: nyomja meg a hanyattegér jobb vagy bal oldali gombját [Done] 
(Kész). A nyomvonal által lefedett rész kivágásra kerül a leképezett 4D képből.

6. A következő vágás végrehajtása

Forgassa a leképezett képet másik pozícióba, és hajtsa végre újra a 2. ponttól a 4. pontban 
újra.

7. Kivágás visszaállítása

All (Összes): az összes végrehajtott vágási művelet törlése.

Last (Utolsó): a legutóbb végrehajtott vágási művelet törlése (egyenként).

Kapcsolja ki a MagiCut módot.
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11.5.4 4D vezérlők

Két leképezési mód keverése A keverés az érintőfelület alatt, bal oldalon lévő vezérlő 
segítségével, 2%-os lépésekben, 0%-tól 100%-ig végezhető. A keverési arány %-ban 
jelenik meg.

Például: Jobban kiegyenlített felszín létrehozása a felszín kiegyenlítése és a megvilágítás 
mód keverésével.

Megjegyzés:
Ha vissza kíván térni a „3D/4D Volume Mode" (3D/4D térbeli mód) 
menühöz, nyomja meg a hanyattegér jobb oldali gombját (a Vol 
pre megjelenik a monitoron az állapotsáv területén).

Kép helyzete, a térfogatdoboz mérete és a görbített 
leképezés indítása A hanyattegér 3 funkcióval rendelkezik. 
Görgessen a hanyattegérrel a kép helyzetének (pos), a 
térfogatdoboz méretének (size) vagy a leképezés kezdeti 
görbületének (curv) beállítására. Az aktivált funkció megjelenik 
a monitoron az állapotsáv területén.

Nyomja meg a hanyattegér feletti gombot a hanyattegér 
funkciójának a pozicionálásról a méretezésre történő átváltásához 
és viszont.
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Alsó küszöbérték beállítása (Zajszűrés) Rendszerint ezt a küszöbértéket mindig be kell 
állítani a 3D felszínkép jó megjelenítésének érdekében. A küszöbérték megváltoztatásával 
a szint alatti visszaverődési érték rózsaszínben jelenik meg egy meghatározott ideig.

Alkalmazás: Ezzel a funkcióval eltávolíthatók a kisebb echok vagy zajok, így „tiszta rálátás" 
jön létre a leképezési doboz szélétől a megfigyelt felszínig.

Adjust the Quality (Minőség beállítása) Ez a funkció megváltoztatja a vonalsűrűséget az 
adatgyűjtés sebességéhez képest.

Az áthatolási mélység változtatása Válassza ki a 2D kép behatolási mélységét.

A nagyításvezérlő beállítása A metszeti képek (A, B és C) és a 3D kép kinagyításra kerül az 
elfordulás középpontjából.

Térbeli szög beállítása Az érintőfelület alatti vezérlő segítségével állítsa be a térbeli 
pásztázás szögét.

low (alacsony):
nagy sebesség / alacsony letapogatási sűrűség. Ezt a módot csak a 
várhatóan mozgó műtermékek esetében célszerű választani. 
Eredmény: a térbeli felbontás csökkenése

mid 2 
(közepes): Szabványos térfogat-letapogatás / közepes letapogatási sűrűség

max: Alacsony sebesség/ magas letapogatási sűrűség
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Válassza ki a Image Orientation of Real Time 4D image (valósidejű 4D kép tájolása) 
opciót  Ezekkel a gombokkal változtatható meg a 3D kép tájolása. A metszetsíkok 
képiránya nem változik.

A 3D kép tájolása változtatható olvasási vagy írási módban is.

Válasszon egy referenciaképet A referenciakép kiválasztása automatikusan 
meghatározza menüvezérlők és a hanyattegér vezérlő funkcióit a metszetsíkok tetszés 
szerinti beállításához. A választott referenciaképet világító gomb jelzi.

Reset the render curve to its default position (A leképezési görbe visszaállítása 
alapértelmezett helyzetbe) Ez az elem visszaállítja a leképezés kezdetének görbületét az 
alapértelmezett (induló) helyzetbe.

Válassza ki az Init (Kiinduló) helyzetet Ez a gomb visszaállítja a térbeli metszet 
elforgatását a kiinduló (kezdeti) helyzetbe. A forgatás középpontja az ultrahang vonalának 
közepén található (illetve a pásztázott térfogat közepén).

Válassza ki a leképezési módot Az érintőfelületen megjelenik a „Render Mode" (Leképezési 
mód) menü. Részletes információt lásd: Render Mode (Leképezési mód) - Image Type (kép 
típusa) és Algorithm (leképezési algoritmus) (*** 'Render Mode - Image Type and Render 
Algorithm (Leképezési mód - kép típusa és leképezési algoritmus)' on page 73 ***fejezet)

Invoke the Sub Menus (Az almenük megnyitása) Az érintőfelületen megjelenik a „3D/4D 
Sub Menu" (3D/4D almenü). További részleteket lásd: Almenük (*** 'Almenük' on page 46 
***fejezet)
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Change between different “Visualization" modes (Vizualizációs módok közti váltás) 
Érintse meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gombot a Real Time (Valósidejű) 4D adatgyűjtés 
alatt/után. A „3D/4D mód" menüben különböző „megtekintési" módokra válthat.

11.6 Volume Cine (Térfogat film)

A 4D VolCine (4D térfogat képsor) funkció lehetővé teszi a felhasználónak a begyűjtött 
térfogatok mentését és az azokkal való munkát. A memóriától és a térfogat méretétől 
függően legfeljebb 128 térfogat kerülhet megjelenítésre. A 4D VolCine funkcióval végzett 
munka előnye, hogy az adatgyűjtés során a felhasználó magára az adatgyűjtésre 
összpontosíthat. Az adatgyűjtés után a felhasználónak lehetősége van a begyűjtött 
térfogatok áttekintésére és azokon munka végzésére.

A [Freeze] (Rögzítés) után a rendszer automatikusan átkapcsol olvasási módra és 
megjelenik a “4D Cine" (4D film) menü. A kiválasztott formátum és a legutoljára begyűjtött 
térfogat megjelenik a monitoron.
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A [Freeze] (Kimerevítés) alkalmával meghatározott számú térfogat kerül a 
képsormemóriába elraktározásra. A sorozat térfogatonként áttekinthető.

Esetleg a [Vol Cine #] (Térfogat képsor) vezérlő segítségével válassza ki a kívánt térfogatot. 
A kiválasztott térfogat sorszáma szintén megjelenik a monitoron az állapotsáv területén.

Nyomja meg a bal egérgombot a tárolt képsor indításához / 
leállításához.

Görgessen a hanyattegérrel a tárolt térfogatok egyenkénti 
megjelenítéséhez.

Megjegyzés:
Ha vissza kíván térni a „3D/4D Mode" (3D/4D mód) menühöz, 
nyomja meg a hanyattegér jobb oldali gombját (a Volpre 
megjelenik a monitoron az állapotsáv területén).
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NOTE: A térfogatképsor leolvasási menü megjelenése függ a kiválasztott vizsgálófejtől, a 
hanyattegér működési módjától és a valósidejű 4D adatgyűjtés módjától. Néhány 
funkció nem áll rendelkezésre egyes módokban.

A hanyattegér működési módjának meghatározása

[u ROI]: a leképezési doboz helyzetének és méretének módosítása

[u Cine]: váltás a térfogat képsor módra

A kijelzés formátumának megváltoztatásához

válassza ki a kívánt kijelzési formátumot.

A referencia- és 3D kép elforgatásához és eltolásához

Használja a [PW], [M] és a [PD] mód forgatógombjait az X-, Y- és a Z-tengely körüli 
forgatáshoz.

Használja a [C] mód forgatógombját a Z-tengely mentén történő elmozgatáshoz

Térfogat szerkesztése
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Az [Edit Volume] (Térfogat szerkesztése) gomb megnyomására az érintőképernyő a “Static 
3D" (Statikus 3D) menüre vált. lásd: A statikus 3D metszetsíkok adatgyűjtése után (*** 'A 
Statikus 3D metszetsíkok begyűjtése után' on page 20 ***fejezet) A statikus 3D leképezés 
adatgyűjtése után (*** 'After the Static 3D Render Acquisition (A statikus 3D leképezés 
adatgyűjtése után)' on page 55 ***fejezet)

A Térfogatfilm megjelenítése

A „4D térfogat képsor" menü megjelenítéséhez érintse meg ezt a gombot. A Volume Cine 
Sequence (térfogatképsor) áttekintését lásd: Auto Cine (Automatikus képsor) (*** 'Auto Cine 
(Automatikus film)' on page 101 ***)

11.6.1 Auto Cine (Automatikus film)

1. A „4D térfogat-képsor" menü megjelenítéséhez érintse meg az [Auto Cine] (Automatikus 
képsor) gombot.

A további vezérlőket és beállítási lehetőségeket lásd: 4D vezérlők 
(*** '4D vezérlők' on page 95 ***).
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2. Válassza ki a sorozat [Start Volume] (Kiinduló térfogat) értékét. A kiválasztott térfogat 
egyidejűleg megjelenítésre kerül a képernyőn.

3. Válassza ki a képsor [End Volume] (Befejező térfogat) értékét. Megjelenik a térfogat.

4. Válassza ki a visszanézési sebességet

Filmhurok lejátszása mindkét irányba: első térfogat...utolsó térfogat, utolsó térfogat...első 
térfogat stb.

Filmhurok lejátszása egy irányba: első térfogat...utolsó térfogat, első térfogat...utolsó 
térfogat stb.

A Cine (Képsor) aktívvá tehető a [Start/Stop] (Indítás/Leállítás) gomb érintésével. E gomb 
újbóli megérintésével a valósidejű 4D sor kiválasztott térfogatai egyenként 
megjeleníthetők a hanyattegér segítségével.

Ha megérinti az [Exit] (Kilépés) gombot, az érintőfelület a „Vol. Cine" (Térfogat képsor) 
menüre változik.
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11.7 Volume Contrast Imaging (Térfogati kontraszt leképezése): (VCI A-sík)

Ha a térbeli pásztázás szögét alacsony értékre állítja, korlátozott számú szelet leképezését 
végzi, relatíve magas térfogataránnyal. A leképezési doboz nagyon keskeny teret határol 
be, ezért láthatóvá teszi egy vastag szelet szöveti információját. A módszer ötvözi a felszín 
textúrájának leképezését a transzparencia maximum (vagy röntgen) leképezési móddal 
(70/30), valamint a felszín transzparenciájának alacsony értékű beállítását (20-50) 
alkalmazza. A keletkező képen a keskeny dobozba foglalt szövet átlagos (integrált) 
szürkeségi értéke látható. A Volume Contrast Imaging (térbeli kontraszt leképezése [VCI]) 
javítja a kontraszt felbontását és a jel-zaj arányt, így elősegíti diffúz léziók észlelését a 
szervekben. A VCI használata foltmentes mintát és rendkívül jó minőségű szöveti 
kontrasztot eredményez.

1. Aktiválja a Volume (Térfogat) módot (funkciógomb).

2. Érintse meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gombot a kívánt adatgyűjtési és megjelenítési 
mód kiválasztásához.

A „3D/4D Mode' (3D/4D mód) menü megjelenik az érintőfelületen (pásztázási mód).

3. Válassza ki a [VCI A-Plane] (VCI A sík) gombot.



Térfogat mód

11-104 Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv
KTD100583 5. javított kiadás

Az érintőfelületen a következő menü jelenik meg.

4. Válasszon ki egy VCI-A felhasználói beállítást (pl. az alapértelmezett beállítást (Default)).

Az előre beállított értékek betöltődnek.

5. Az érintőfelületen lévő gombok valamelyikének érintésével válassza ki a „Slice 
Thickness" (szeletvastagság) opciót.

6. Válassza ki a kívánt megjelenítési formátumot.

NOTE: A kiválasztott megjelenítési formátum olvasás és írás módban is megjelenik!

7. Helyezze a térfogatdobozt a vizsgálni kívánt terület fölé.

A hanyattegér 2 funkcióval rendelkezik: a térfogatdoboz helyzetét 
és méretét változtatja. Az aktivált funkció megjelenik a monitoron 
az állapotsáv területén.
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8. A hanyattegér segítségével görgetéssel változtassa a térfogatdoboz méretét.

Görgetés:

9. Válasszon minőséget a Quality (Minőség) menüszabályozó gombbal. Ez a funkció 
megváltoztatja a vonalsűrűséget az adatgyűjtés sebességéhez képest.

10. A VCI-A adatgyűjtés indításához nyomja meg a [Freeze] (Kimerevítés) gombot vagy a 
hanyattegér jobb oldali gombját (Start [Indítás], amely a monitoron az állapotjelző 
területen látható).

11. Az adatgyűjtés leállításához nyomja meg újra a [Freeze] (Kimerevítés) gombot. lásd: A 
VCI-A adatgyűjtés után (*** 'A VCI-A adatgyűjtés után' on page 106 ***)

11.7.1 VCI-A vezérlők

Nyomja meg a hanyattegér feletti gombot a hanyattegér 
funkciójának a pozicionálásról a méretezésre történő átváltásához 
és viszont.

↑ a doboz méretének csökkentése függőleges irányban

↓ a doboz méretének növelése függőleges irányban

→ a doboz méretének növelése vízszintes irányban

← a doboz méretének csökkentése vízszintes irányban

A térfogat-letapogatás megkezdődik, majd a begyűjtött képek 
megjelennek.

A további vezérlőket és beállítási lehetőségeket lásd: 4D vezérlők 
(*** '4D vezérlők' on page 95 ***).
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11.7.2 A VCI-A adatgyűjtés után

A [Freeze] (Rögzítés) után a rendszer automatikusan átkapcsol rögzítés módra és 
megjelenik a „Vol. Cine" (Térbeli film) menü. A kiválasztott formátum és a legutoljára 
begyűjtött térfogat megjelenik a monitoron.

A [Freeze] (Kimerevítés) alkalmával meghatározott számú térfogat kerül a 
képsormemóriába elraktározásra. A sorozat térfogatonként áttekinthető. lásd: Térfogat 
képsor (*** 'Volume Cine (Térfogat film)' on page 98 ***)

11.8 Térfogati kontraszt leképezése (VCI C-sík)

A vizsgálni kívánt terület (ROI) szükséges pásztázási szögének beállításával a rendszer egy 
koronária síkot biztosít (VCI C sík). A leképezési doboz nagyon keskeny teret határol be, 
ezért láthatóvá teszi egy vastag szelet szöveti információját. A módszer ötvözi a felszín 
textúrájának leképezését a transzparencia maximum (vagy röntgen) leképezési móddal 
(70/30), valamint a felszín transzparenciájának alacsony értékű beállítását (20-50) 
alkalmazza. A keletkező képen a keskeny dobozba foglalt szövet átlagos (integrált) 
szürkeségi értéke látható. A Volume Contrast Imaging (térbeli kontraszt leképezése [VCI]) 
javítja a kontraszt felbontását és a jel-zaj arányt, így elősegíti diffúz léziók észlelését a 
szervekben. A VCI használata foltmentes mintát és rendkívül jó minőségű szöveti 
kontrasztot eredményez.

1. Aktiválja a Volume (Térfogat) módot (funkciógomb).

2. Érintse meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gombot a kívánt adatgyűjtési és megjelenítési 
mód kiválasztásához.
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A „3D/4D Mode' (3D/4D mód) menü megjelenik az érintőfelületen (pásztázási mód).

3. Válassza ki a [VCI C-Plane] (VCI C sík) gombot.

Az érintőfelületen a következő menü jelenik meg.

4. Válasszon ki egy VCI-C felhasználói beállítást (pl. az alapértelmezett beállítást).

Az előre beállított értékek betöltődnek.

5. A hanyattegér segítségével helyezze a vízszintes, zöld színű 
pontozott vonalat a képernyőn az ultrahang kép kívánt helyére.
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6. Az érintőfelületen lévő gombok valamelyikének érintésével válassza ki a „Slice 
Thickness" (szeletvastagság) opciót.

7. Válassza ki a kívánt megjelenítési formátumot.

NOTE: A kiválasztott megjelenítési formátum olvasás és írás módban is megjelenik!

8. Válasszon minőséget a Quality (Minőség) menüszabályozó gombbal. Ez a funkció 
megváltoztatja a vonalsűrűséget az adatgyűjtés sebességéhez képest.

9. Az érintőfelület alatt, jobb oldalon lévő vezérlő segítségével állítsa be a 
térfogatpásztázás szögét.

10. A VCI-C adatgyűjtés indításához nyomja meg a [Freeze] (Kimerevítés) gombot vagy a 
hanyattegér jobb oldali gombját (Start [Indítás], amely a monitoron az állapotjelző 
területen látható).

11. Az adatgyűjtés leállításához nyomja meg újra a [Freeze] (Kimerevítés) gombot. lásd: A 
VCI-C adatgyűjtés után (*** 'A VCI-C adatgyűjtés után' on page 109 ***)

low 
(alacsony):

Nagy sebesség / alacsony letapogatási sűrűség (Eredmény: a térbeli 
felbontás csökkenése) Ezt a módot csak a mozgással keletkező várható 
műtermékek esetén célszerű választani.

mid 
(közepes): Szabványos térfogat-letapogatás / közepes letapogatási sűrűség

high (magas): Alacsony sebesség/ magas letapogatási sűrűség

A térfogat-letapogatás megkezdődik, majd a begyűjtött képek 
megjelennek.
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11.8.1 VCI-C vezérlők

A VCI-C helyzetjelző vonalának elforgatásához (+/- 45ş) használja a [PD Mode] 
forgógombot.

11.8.2 A VCI-C adatgyűjtés után

A [Freeze] (Rögzítés) után a rendszer automatikusan átkapcsol rögzítés módra és 
megjelenik a „Vol. Cine" (Térbeli film) menü. A kiválasztott formátum és a legutoljára 
begyűjtött térfogat megjelenik a monitoron.

A [Freeze] (Kimerevítés) alkalmával meghatározott számú térfogat kerül a 
képsormemóriába elraktározásra. A sorozat térfogatonként áttekinthető. lásd: Térfogat 
képsor (*** 'Volume Cine (Térfogat film)' on page 98 ***)

Módosítsa a VCI-C helyzetjelző vonalát A hanyattegér 
segítségével helyezze a vízszintes, zöld színű pontozott vonalat a 
képernyőn az ultrahang kép kívánt helyére.

A további vezérlőket és beállítási lehetőségeket lásd: 4D vezérlők 
(*** '4D vezérlők' on page 95 ***).
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A „Slice Thickness" (szeletvastagság) módosításához érintse meg az érintőfelületen lévő 
gombok valamelyikét.

11.9 STIC (Tér- és időbeli kép korreláció)

Általános: A STIC egy opció. Ha ez az opció nincs telepítve, a [STIC] gomb nem látható.

Ezzel az adatgyűjtési módszerrel a magzati szív vagy egy artéria 4D-ben jeleníthető meg. 
Ez nem egy valós idejű 4D technika, hanem egy 3D adatgyűjtés utófeldolgozása.

• A STIC-magzati szív opció kizárólag RAB & RIC vizsgálófejeknél, OB/GYN 
alkalmazásban áll rendelkezésre.

• A STIC-vaszkuláris opció kizárólag RSP vizsgálófejeknél, a perifériás ér alkalmazásban 
áll rendelkezésre.

Az adatgyűjtés előzetesen meghatározott ideig történik (7,5 – 15 másodperc). A gyűjtött 
képeket a rendszer utólag feldolgozza és kiszámolja a 4D Volume Cine (Térbeli film) 
sorozatot.

Annak érdekében, hogy jó eredményt kapjon, próbálja olyan kicsire állítani a térfogatdoboz 
és a pásztázási szög méretét, amennyire csak lehet. Minél hosszabb az adatgyűjtési idő, 
annál jobb lesz a térbeli felbontás. A felhasználónak biztosítania kell, hogy a vizsgálati 
alanyok (pl. anya és magzat) a lehető legkevesebbet mozogjanak a vizsgálat során, illetve a 
vizsgálófej az adatgyűjtés időtartama alatt végig teljesen mozdulatlanul maradjon. 
Bármilyen mozgás meghiúsítja az adatgyűjtést. Ha a felhasználó (képzett operátor) 
egyértelműen zavart észlel az adatgyűjtési idő során, az adatgyűjtést törölni kell.

Egy jó STIC adatkészletben a magzati szív vagy a vizsgált artéria szabályos és szinkron 
pulzálása látható. Ellenőrizze, hogy a magzati szívet, illetve az artériát határoló vonalak 
egyenletesek, és nincs bennük hirtelen folytonossági hiány.

Az alábbi műtermékek bármelyikének előfordulása az adatkészletben az adatgyűjtés 
során fellépett zavart jelzi:

• Hirtelen folytonossági hiányok a B referenciaképen: ezeket a műtermékeket az 
adatgyűjtés során az anya vagy a magzat mozgása, illetve magzati aritmia okozza.

• Hirtelen folytonossági hiányok a színskálában: az anya vagy a magzat mozgása, illetve 
a magzati aritmia ugyanúgy befolyásolja a színkódolt áramlást, mint a szürkeségi 
képet.

• A magzati szívfrekvencia túl alacsony vagy túl magas: az adatgyűjtést követően a 
becsült magzati szívfrekvencia jelenik meg. Ha az érték egyáltalán nem felel meg az 
egyéb diagnosztikai módszereken alapuló becsléseknek, az adatgyűjtés nem volt 
sikeres, meg kell ismételni.

• Aszinkron mozgás a kép különböző részein: pl. azonos időben a kép bal oldali része 
összehúzódik, míg a jobb oldali része tágul.

• A szín nem illeszkedik megfelelően a szürke módban megjelenített struktúrákhoz: a 
szín a vizsgált ér felett vagy alatt jelenik meg.

• A szín „végighalad" a képen egy bizonyos irányban: ezt a műterméket a szívritmus 
sikertelen észlelése hozza létre, amelyet az adatgyűjtés során alkalmazott alacsony 
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felvételi gyakoriság okoz. Jobb eredmény eléréséhez az adatgyűjtés során 
alkalmazzon nagyobb felvételi gyakoriságot.

Milyen esetben tilos STIC magzati kardio adatgyűjtést végezni?

• súlyos magzati arrhythmia

1. Miután feldolgozható 2D, 2D/CFM, 2D/HD vagy 2D/PD képet kapott (a magzati szívről 
vagy egy artériáról), a [3D/4D] gomb megnyomásával aktiválja a térfogat (Volume) módot.

2. Érintse meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gombot a kívánt adatgyűjtési és megjelenítési 
mód kiválasztásához.

A „3D/4D Mode' (3D/4D mód) menü megjelenik az érintőfelületen (pásztázási mód).

3. Válassza ki a [STIC-Fetal Cardio] (STIC magzati kardio) vagy a [STIC-Vascular] (STIC 
vaszkuláris) gombot.

4. Érintse meg a [Render] (Leképezés), a [Sectional Planes] (Metszetsíkok) vagy a [TUI] 
(Ultrahangos tomográf képalkotás) gombot.

FIGYELEM A fenti esetek mindegyikében törölni kell az adatkészletet, és meg kell ismételni az 
adatgyűjtést.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Tilos diagnózist felállítani kizárólag a 3D/4D adatgyűjtés eredményéből. Minden 
diagnosztikai értékű leletet 2D módban is értékelni kell.
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Az érintőfelületen a következő menü jelenik meg.

5. Válasszon ki egy STIC felhasználói beállítást (például az alapértelmezett beállítást 
[Default]).

Az előre beállított értékek betöltődnek.

NOTE: A STIC CFM (2D+CFM), STIC PD (2D+PD) vagy STIC HD-áramlás (2D+ HD-Flow) alkalmazása 
esetén a színbeállítások módosíthatók. A „2D szín használata STIC esetén" beállítása a 
következőben végezhető: Felhasználói beállítások *** 'Felhasználói beállítások' on page 7 
***. Részletes információt lásd: CFM almenü *** 'CFM almenü' on page 7 *** PD almenü *** 
'A PD almenü' on page 6 *** HD-áramlás almenü *** 'HD-Flow Sub Menu (HD-áramlás 
almenü)' on page 17 ***

6. Válassza ki a kívánt megjelenítési formátumot.

NOTE: A kiválasztott formátum leolvasási módban lesz érvényes, az adatgyűjtés befejezése után. A 
[Dual] (Kettős) megjelenítési formátum funkciógombja kizárólag STIC leképezési módban áll 
rendelkezésre!

7. Az adatgyűjtés megkezdése előtt állítsa be a térfogatdobozt és a térbeli szöget úgy, 
hogy a szív minden struktúráját tartalmazzák, a nagy erekkel együtt. A doboznak azonban 
olyan kis méretűnek kell lennie, hogy ne az egész mellkast, hanem csak a szívet foglalja 
magába.
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7.1. Helyezze a térfogatdobozt a vizsgálni kívánt terület fölé.

7.2. A hanyattegér segítségével görgetéssel változtassa a térfogatdoboz méretét.

Görgetés:

NOTE: Módosítsa a beállításokat úgy, hogy a 2D felvételi gyakoriság másodpercenként legalább 25 
képkocka legyen. Általában a javasolt felvételi gyakoriság másodpercenként 25-30 
képkocka.

8. Az érintőképernyő alatti vezérlő segítségével állítsa be a térfogatpásztázás szögét.

9. Válassza ki az adatgyűjtési időt.

NOTE: Annak érdekében, hogy jó eredményt kapjon, próbálja olyan kicsire állítani a térfogatdobozt 
és a pásztázási szöget, amennyire csak lehet. Minél hosszabb az adatgyűjtési idő, annál 
jobb lesz a térbeli felbontás.

Kérje meg az anyát, hogy ne mozogjon, és tartsa a vizsgálófejet mozdulatlanul.

A hanyattegér 2 funkcióval rendelkezik: a térfogatdoboz helyzetét 
és méretét változtatja. Az aktivált funkció megjelenik a monitoron 
az állapotsáv területén.

Nyomja meg a hanyattegér feletti gombot a hanyattegér 
funkciójának a pozicionálásról a méretezésre történő átváltásához 
és viszont.

↑ a doboz méretének csökkentése függőleges irányban

↓ a doboz méretének növelése függőleges irányban

→ a doboz méretének növelése vízszintes irányban

← a doboz méretének csökkentése vízszintes irányban
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10. Az adatgyűjtés indításához nyomja meg a [Freeze] (Kimerevítés) gombot vagy a 
hanyattegér jobb oldali gombját (Start [Indítás], amely a monitoron az állapotjelző 
területen látható).

NOTE: Ha a CRI a 2D módban bekapcsolt állapotban van, a STIC előzetes módban, valamint a STIC 
adatgyűjtés során is alkalmazásra kerül. A beállítások (CRI-érték) a 2D beállításokból lesznek 
átvéve. A CRI használatát az infóblokk jelzi. A CRI kombinálható a színes STIC (CFM) móddal 
is.

Az adatgyűjtés során az alábbi üzenet jelenik meg az érintőfelületen:

NOTE: A felhasználónak biztosítania kell, hogy a vizsgálat résztvevői (anya, magzat, felhasználó) ne 
mozogjanak a vizsgálat során. Ha a vizsgálat bármely résztvevője megmozdul, az 
adatgyűjtés sikertelen lesz. Ha a felhasználó mozgást észlel a pásztázás során, az 
adatgyűjtést az [Exit Stop acquisition] (Adatgyűjtés leállítása, kilépés) gombbal törölni kell!

Megjegyzések:

• A CFM módban beállított színbeállítások kerülnek alkalmazásra STIC CFM módban is.
• Ha a várt felvételi gyakoriság túl alacsony ahhoz, hogy jó minőségű STIC adatgyűjtést 

lehessen végezni (< 18MHz), a következő üzenet jelenik meg a képernyőn:

A figyelmeztetés ellenére az adatgyűjtést egyszerűen el lehet kezdeni.

Várjon, amíg a rendszer befejezi a számítást. lásd: A STIC számítás után (*** 'A STIC 
számítás után' on page 115 ***)

A térfogat-letapogatás megkezdődik, majd a begyűjtött képek 
megjelennek.
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11.9.1 A STIC számítás után

A számítás utána becsült szívfrekvencia megjelenik az érintőfelületen. Az előzőleg 
kiválasztott formátum és a legutóbb begyűjtött 4D sorozat a monitoron lesz látható.

Ha az adatgyűjtés sikertelen, érintse meg a [Cancel] (Mégse) gombot, és végezze el ismét 
az adatgyűjtést. Ha megérinti ezt a gombot, az adatgyűjtés előtti módhoz tér vissza.

Érintse meg az [Accept] (Elfogadás) gombot. Az érintőpanelen megjelenik a „Vol. Cine" 
(Térfogat film) menü.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Útmutató és szükséges óvintézkedések a STIC képek értékeléséhez:

• Ítélje meg, hogy a látható becsült szívfrekvencia reális-e. Mielőtt az [Accept] 
(Elfogadás) gomb érintésével jóváhagyná a leképezett adatokat, vizuálisan zárja ki az 
adatgyűjtés fázishibáit , illetve egyéb sikertelen műveleteit .

• Mindig kritikus szemlélettel vizsgálja a STIC módban készített képeket.
• Vegye figyelembe, hogy egyedül a STIC képek alapján nem szabad diagnosztikai 

értékű megállapításokat tenni; az adatokat egyéb diagnosztikai eljárásokkal kell 
összevetni.

• Ha kétségei vannak egy STIC módban leképezett struktúrával kapcsolatban, vesse 
össze az eredeti 2D képekkel.

• Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a STIC képeken végzett mérések pontossága 
korlátozott, a B képeken végzett mérésekhez képest alacsonyabb mértékű. 
Németországi felhasználók számára: Die Genauigkeit kann die KBV-Richtlinien 
unterschreiten.
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Az [Accept] (Elfogadás) alkalmával meghatározott számú térfogat kerül eltárolásra a 
képsormemóriában. A 4D sorozat térfogatonként áttekinthető. lásd: Térfogat képsor (*** 
'Volume Cine (Térfogat film)' on page 98 ***)

11.9.1.1 Mérések a
STIC képen

11.10 Valós idejű 4D biopszia

NOTE: A valósidejű 4D biopszia egy opció. Ha ez az opció nincs telepítve, a [4D Biopsy] (4D biopszia) 
gomb nem látható.

NOTE: A biopsziavonalat be kell programozni! Ellenkező esetben a [4D Biopsy] (4D biopszia) gomb 
aktiválása nem lehetséges. lásd: Fix szögű biopsziavonal programozása (*** 'Egyszögű 
biopsziavezeték programozása' on page 3 ***) Állítható szögű biopsziavonal programozása 
(*** 'Sokszögű biopszia-vezeték programozása' on page 6 ***)

1. Aktiválja a Volume (Térfogat) módot (funkciógomb).

2. Érintse meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gombot a kívánt adatgyűjtési és megjelenítési 
mód kiválasztásához.

FIGYELEM Ha a mérési funkció STIC módban aktiválásra került, a  szimbólum jelenik meg. Ez a 

szimbólum emlékezteti a felhasználót arra, hogy a funkció VÉLETLEN HASZNÁLATA mérési 
pontatlanságot okozhat (lásd a pontos mérésekről szóló részt: *** 'A rendszer mérési 
pontossága' on page 22 ***). Ez a szimbólum megjelenik a betegjelentésben is ( a jelentés 
fejlécében), ha a STIC módban végzett mérések a jelentésben tárolásra kerülnek. (lásd: *** 
'Munkalap megtekintése' on page 7 ***).

FIGYEL-
MEZTETÉS

• Mielőtt valós idejű 4D biopsziát hajtana végre, győződjön meg arról, hogy a 
megjelenített biopsziavonal egybeesik a tű nyomvonalával. (ellenőrizze egy kb. 47 °C-
os vízzel töltött edényben!)

• A biopsziavonalakat a karbantartó személyzetnek vagy a felhasználónak egyszer be 
kell programoznia. Az eljárást meg kell ismételni a vizsgálófejek és/vagy a biopsziás 
tűvezetők cseréje esetén.

• Olvassa el a biztonságos használatra vonatkozó utasításokat a következő részben: 
Biopszia - Speciális vonatkozások (*** 'Csak biopsziával kapcsolatos kérdések' on 
page 28 ***).
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A „3D/4D Mode' (3D/4D mód) menü megjelenik az érintőfelületen (pásztázási mód).

3. Válassza ki a [4D Biopsy] (4D biopszia) gombot.

Az érintőfelületen a következő menü jelenik meg.

4. Válasszon ki egy 4D biopszia felhasználói beállítást (például az alapértelmezett beállítást 
[Default]).

Az előre beállított értékek betöltődnek.

5. Válassza ki a kívánt biopszia módot (Biopsy Mode).

A 2D kép + biopsziavonal + térfogatdoboz a képernyőn látható.
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A 2D kép + térfogatdoboz a képernyőn látható. (nincs biopsziavonal)

6. Helyezze a térfogatdobozt a vizsgálni kívánt terület fölé.

7. A hanyattegér segítségével görgetéssel változtassa a térfogatdoboz méretét.

Görgetés:

8. Az érintőfelület alatt, jobb oldalon lévő vezérlő segítségével állítsa be a 
térfogatpásztázás szögét.

9. Válasszon minőséget a Quality (Minőség) menüszabályozó gombbal. Ez a funkció 
megváltoztatja a vonalsűrűséget az adatgyűjtés sebességéhez képest.

10. A valós idejű 4D biopszia indításához nyomja meg a [Freeze] (Kimerevítés) gombot, 
illetve a hanyattegér jobb oldali gombját (Start [Indítás], amely a monitor állapotjelző 
területén látható).

A hanyattegér 2 funkcióval rendelkezik: a térfogatdoboz helyzetét 
és méretét változtatja. Az aktivált funkció megjelenik a monitoron 
az állapotsáv területén.

Nyomja meg a hanyattegér feletti gombot a hanyattegér 
funkciójának a pozicionálásról a méretezésre történő átváltásához 
és viszont.

↑ a doboz méretének csökkentése függőleges irányban

↓ a doboz méretének növelése függőleges irányban

→ a doboz méretének növelése vízszintes irányban

← a doboz méretének csökkentése vízszintes irányban

Megkezdődik az adatgyűjtés, és megjelenik a 4D biopszia menü.
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11. Az adatgyűjtés leállításához nyomja meg újra a [Freeze] (Kimerevítés) gombot. lásd: A 
valós idejű 4D biopszia után (*** 'A valós idejű 4D biopszia után' on page 119 ***)

11.10.1 Valós idejű 4D biopszia vezérlők

Válassza ki a 3D tájolást (Tükörnézet) Ezzel a funkcióval az ellentétes oldalra 
változtatható a leképezési nézet iránya (zöld vonal). Kapcsolja be/ki a Mirror View 
(Tükörnézet) funkciót.

11.10.2 A valós idejű 4D biopszia után

A [Freeze] (Rögzítés) után a rendszer automatikusan átkapcsol rögzítés módra és 
megjelenik a „Vol. Cine" (Térbeli film) menü. A legutóbb begyűjtött térfogat lesz látható a 
monitoron.

A [Freeze] (Kimerevítés) alkalmával meghatározott számú térfogat kerül a 
képsormemóriába elraktározásra. A sorozat térfogatonként áttekinthető. lásd: Térfogat 
képsor (*** 'Volume Cine (Térfogat film)' on page 98 ***)

A további vezérlőket és beállítási lehetőségeket lásd: 4D vezérlők 
(*** '4D vezérlők' on page 95 ***).
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11.10.3 Valós idejű 4D biopszia rektális szondával

NOTE: A biopsziavonalakat be kell programozni. Ellenkező esetben a [4D Biopsy] (4D biopszia) 
gomb aktiválása nem lehetséges. lásd: Biopsziás tűvezető vonalának programozása rektális 
vizsgálófejnél (*** 'Sokszögű biopsziás tűvezető programozása rektális vizsgálófejhez' on 
page 8 ***)

1. Aktiválja a Volume (Térfogat) módot (funkciógomb).

2. Érintse meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gombot a kívánt adatgyűjtési és megjelenítési 
mód kiválasztásához.

A „3D/4D Mode' (3D/4D mód) menü megjelenik az érintőfelületen (pásztázási mód).

3. Válassza ki a [4D Biopsy] (4D biopszia) gombot.

4. Érintse meg a [Biopsy Rendering] (Biopsziás leképezés) vagy a [Sectional Planes] 
(Metszetsíkok) gombot.
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Az érintőfelületen a következő menü jelenik meg.

5. Válasszon ki egy 4D biopszia felhasználói beállítást (például az alapértelmezett beállítást 
[Default]).

Az előre beállított értékek betöltődnek.

6. Válassza ki a kívánt megjelenítési formátumot.

NOTE: A kiválasztott formátum a 4D biopszia befejezése után, rögzítés módban lesz látható.

7. Válassza ki a kívánt biopszia módot (Biopsy Mode).

NOTE: A kiválasztott 4D biopsziás eljárás végrehajtásához nézze át a megfelelő fejezetet:

Biopszia mód: Rektális - valós idejű 4D biopszia (*** 'Rektális - valós idejű 4D biopszia' on 
page 122 ***) a térfogatdoboz a maximális mélységre rögzítve a térfogatdoboz szöge 30°-
ra rögzítve a középpontban.

Biopszia mód: Raszter - valós idejű 4D biopszia (*** 'Raszter - valós idejű 4D biopszia' on 
page 123 ***) a térfogatdoboz a maximális mélységre rögzítve a térfogatdoboz szöge 
maximális.
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11.10.3.1 A rektális
szondával végzett

valós idejű 4D biop-
szia során használa-

tos vezérlők

Válassza ki a 3D tájolást (Tükörnézet) Ezzel a funkcióval az ellentétes oldalra 
változtatható a leképezési nézet iránya (zöld vonal). Kapcsolja be/ki a Mirror View 
(Tükörnézet) funkciót.

[C Mode]  vezérlő: mozgatás a referenciakép Z tengelye mentén.

11.10.3.2 Rektális -
valós idejű 4D biop-

szia

Megjelenítés a képernyőn: rektális 4D biopszia előkészítő mód

1. Az érintőfelület alatt, jobb oldalon lévő vezérlő segítségével állítsa be a 
térfogatpásztázás szögét.

A további vezérlőket és beállítási lehetőségeket lásd: 4D vezérlők 
(*** '4D vezérlők' on page 95 ***).
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2. Válasszon minőséget a Quality (Minőség) menüszabályozó gombbal. Ez a funkció 
megváltoztatja a vonalsűrűséget az adatgyűjtés sebességéhez képest.

3. A valós idejű 4D biopszia indításához nyomja meg a [Freeze] (Kimerevítés) gombot, 
illetve a hanyattegér jobb oldali gombját (Start [Indítás], amely a monitor állapotjelző 
területén látható).

A valós idejű 4D biopszia során alkalmazott vezérlők használatát lásd: A rektális 
vizsgálófejjel végzett valós idejű 4D biopszia során használatos vezérlők (*** 'A rektális 
szondával végzett valós idejű 4D biopszia során használatos vezérlők' on page 122 ***)

4. Az adatgyűjtés leállításához nyomja meg újra a [Freeze] (Kimerevítés) gombot. lásd: A 
rektális vizsgálófejjel végzett valós idejű 4D biopszia után (*** 'A rektális szondával végzett 
valós idejű 4D biopszia után' on page 125 ***)

11.10.3.3 Raszter -
valós idejű 4D biop-

szia

Megjelenítés a képernyőn: raszter 4D biopszia előkészítő mód

low 
(alacsony):

nagy sebesség / alacsony letapogatási sűrűség. Ezt a módot csak a 
várhatóan mozgó műtermékek esetében célszerű választani. Eredmény: 
a térbeli felbontás csökkenése

mid 2 
(közepes): Szabványos térfogat-letapogatás / közepes letapogatási sűrűség

max: Alacsony sebesség/ magas letapogatási sűrűség

Megkezdődik az adatgyűjtés, és megjelenik a 4D biopszia menü.
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2. Az érintőfelület alatt, jobb oldalon lévő vezérlő segítségével állítsa be a 
térfogatpásztázás szögét.

3. Válasszon minőséget a Quality (Minőség) menüszabályozó gombbal. Ez a funkció 
megváltoztatja a vonalsűrűséget az adatgyűjtés sebességéhez képest.

4. A valós idejű 4D biopszia indításához nyomja meg a [Freeze] (Kimerevítés) gombot, 
illetve a hanyattegér jobb oldali gombját (Start [Indítás], amely a monitor állapotjelző 
területén látható).

A valós idejű 4D biopszia során alkalmazott vezérlők használatát lásd: A rektális 
vizsgálófejjel végzett valós idejű 4D biopszia során használatos vezérlők (*** 'A rektális 
szondával végzett valós idejű 4D biopszia során használatos vezérlők' on page 122 ***)

5. Az adatgyűjtés leállításához nyomja meg újra a [Freeze] (Kimerevítés) gombot. lásd: A 
rektális vizsgálófejjel végzett valós idejű 4D biopszia után (*** 'A rektális szondával végzett 
valós idejű 4D biopszia után' on page 125 ***)

1. A hanyattegérrel válassza ki a tű behatolási pontját (például A 3, 
amely a kép bal felső részén látható)

low 
(alacsony):

nagy sebesség / alacsony letapogatási sűrűség. Ezt a módot csak a 
várhatóan mozgó műtermékek esetében célszerű választani. Eredmény: 
a térbeli felbontás csökkenése

mid 2 
(közepes): Szabványos térfogat-letapogatás / közepes letapogatási sűrűség

max: Alacsony sebesség/ magas letapogatási sűrűség

Megkezdődik az adatgyűjtés, és megjelenik a 4D biopszia menü.
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11.10.3.4 A rektális
szondával végzett

valós idejű 4D biop-
szia után

A [Freeze] (Rögzítés) után a rendszer automatikusan átkapcsol rögzítés módra és 
megjelenik a „Vol. Cine" (Térbeli film) menü. A kiválasztott formátum és a legutoljára 
begyűjtött térfogat megjelenik a monitoron.

A [Freeze] (Kimerevítés) alkalmával meghatározott számú térfogat kerül a 
képsormemóriába elraktározásra. A sorozat térfogatonként áttekinthető. lásd: Térfogat 
képsor (*** 'Volume Cine (Térfogat film)' on page 98 ***)

11.11 VOCAL II

Általános: A VOCAL II egy opció. Ha ez az opció nincs telepítve, a [VOCAL] gomb nem 
látható.

VOCAL II - Képalkotó program, amely teljesen új lehetőségeket kínál a rák 
diagnosztizálásához, a terápia megtervezéséhez, és a terápia utáni tumornövekedés 
követéséhez. A program különböző funkciókat kínál:

• Struktúrák kontúrjának manuális vagy félautomata észlelése (például tumor, ciszta, 
prosztata stb.) és az azt követő térfogat számítás. Az eljárás pontosságát a vizsgálatot 
végző személy többsíkú megjelenítésben vizuálisan ellenőrizheti.

• Virtuális kagylóforma létrehozása a lézió kontúrja körül. A kagyló falvastagsága 
meghatározható. A kagyló a lézió körüli szövetrétegként képzelhető el, amelyben a 
tumor vaszkularizációja történik.

• A kagylón belüli vaszkularizáció automatikus számítása 3D színes hisztogram 
segítségével, a színes voxelek és a szürkeségi voxelek számának összehasonlításával.

A tumornövekedés követése és a vaszkularizáció információt szolgáltat a gyógyszeres 
kezelés vagy a besugárzás megfelelő dózisáról, így jól mérhető a kezelés 
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hatékonysága.  A kontúr 3D térbeli meghatározása után a funkciók széles választéka áll 
rendelkezésre:

• egy kagylókontúr meghatározása
• a (kagyló-) kontúr megjelenítése felszínként vagy térhálóként
• (kagyló-) kontúr térfogatának számítása
• a (kagyló-) kontúron belül lévő, ultrahanggal letapogatott szövet hisztogram-

számítása
• a (kagyló-) kontúron belül lévő, ultrahanggal letapogatott szövet megjelenítése 

leképezett kép formájában
• a kontúr és a szeletek megjelenítése szegmens formában
• forgó képsor számítása

A VOCAL II opció alapgondolata az ultrahanggal letapogatott 3D szövet (voxelek 
formájában megjelenítve) és a felszínek geometriai információjának kombinációja 3D 
adatkészlet formájában. A VOCAL II opció főként a tumorok vagy léziók térfogatának 
számításában segít.

A műveletek főbb lépéseit ezen az ábrán láthatja.

11.11.1 Definíciók

A felszín geometriájának meghatározása

A felszín geometriája a következőkkel határozható meg: a kép egyik síkjának egy rögzített 
tengely (a kontúr főtengelye) körüli elforgatása és a 2D kontúrok meghatározása minden 
síkban. A 2D kontúrokat félautomata módon (kontúr kereső), manuálisan, illetve 
automatikus gömb létrehozásával lehet meghatározni. Az egyes kontúr síkokban az 
elforgatás lépése a VOCAL módtól és a kiválasztott elforgatási lépésektől függ.

A felszín geometriáját a 2D kontúrok 3D háromszögelése határozza meg, amely azt jelenti, 
hogy az N síkban a 2D kontúr mindegyik pontját háromszög háló köti össze a megfelelő 
pontokkal az N-1 és az N+1 síkban.

A kagylókontúr meghatározása (geometria)

A kagylókontúr alapgondolata a „referencia" felszíni geometria „vastagságának" 
meghatározása.
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A képen látható „párhuzamos" kontúrok határozzák meg a „párhuzamos" felszíni 
geometriát (a kagyló formát leírva). A „párhuzamos" kontúrokat vagy a referencia kontúrral 
szimmetrikusan határozza meg a rendszer, vagy egy irányra korlátozva, kívül vagy belül. A 
kagyló geometriája egy külső és egy belső felszínből áll, ezért meg lehet különböztetni a 
kagyló geometriáján belül, illetve a rajta kívül lévő pontokat. A kagyló kontúrja a belső és 
külső felszín geometriájába eső összes pontot képviseli. Ha a kagyló kontúrja nincs 
egészen pontosan meghatározva, a kagyló geometriája a referencia-felszínből (külső 
felszín) és egy belső pontból (a belső felszínt ebből vezeti le a rendszer) áll.

A kagyló geometriájának megjelenítése (kontúr leképezése)

A kagyló geometriája „bőrfelszín" vagy „háló" formájában jeleníthető meg.

lásd: A kagyló geometriájának leképezési módja és megjelenítése (*** 'Leképezési mód és a 
kagyló geometriájának megjelenítése' on page 146 ***)

A képen a különböző megjelenítési technikák láthatók. A VOCAL felszíni hálót mutat.

Egy kagylókontúr térben leképezett képe

A kagylókontúr annak meghatározására szolgál, hogy a 3D ultrahangos adatkészletben 
mely voxelek képezik a kagyló geometriájának részét, és melyek vannak ezen kívül. A 
kagylókontúron kívül eső voxelek a térben leképezett képen nem jelennek meg.

(Kagyló-) Térfogat számítása

A (kagyló-) térfogatot a következő határozza meg: a külső felszín (a kagyló geometriájának 
külső felszíne) által meghatározott térfogat és a belső felszín (a kagyló geometriájának 
belső felszíne) által meghatározott térfogat.

(Kagyló-) Megjelenítés szegmens formában



Térfogat mód

11-128 Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv
KTD100583 5. javított kiadás

A szegmens formában történő megjelenítés lehetővé teszi a szeletek és a kagylókontúr 
megjelenítését egy képen belül. A megjelenítés a szeletek és a kagylókontúr tájolásának 
3D áttekintését nyújtja.

Definíciók összefoglalása

(Egy kagylókontúr képernyőn látható képe)

A felszín geometriája: 3D kontúrpontok zárt, háromszög hálója.

A kagyló geometriája: A belső és külső felszín meghatározott geometriája.

Kagylókontúr:
A kagyló geometriájának belső és külső felszínén belül lévő 
pontok.

Kagyló:
A kagylókontúr és a kagyló geometriájának általános 
megnevezése.



Térfogat mód

Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv 11-129
KTD100583 5. javított kiadás

11.11.2 VOCAL - új kontúr meghatározása

Működés:

1. A térfogat-letapogatás után a gomb megérintésével jelenítse meg a „3D/4D Mode" (3D/
4D mód) menüt az érintőfelületen.

2. Érintse meg a [Vocal] gombot.

A „VOCAL Modes" (VOCAL beállítások) menü megjelenik az érintőfelületen.

3. Válassza ki a kívánt kontúrképző módot.

Részletes információt lásd: VOCAL képző mód kiválasztása (*** 'VOCAL képző mód 
kiválasztása' on page 132 ***)

NOTE: Igény szerint módosítsa a választott VOCAL képző mód [VOCAL Settings] (VOCAL beállítások) 
értékét. Részletes információt lásd: VOCAL beállítások (*** 'VOCAL beállítások' on page 130 
***)
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4. Új kontúr meghatározásának indításához érintse meg a [Start] (Indítás) gombot.

11.11.3 VOCAL beállítások

Elforgatási lépések kiválasztása

A „Rotation Steps" (Elforgatási lépések) meghatározzák, hogy hány kontúrt kell képezni. A 
megfelelő elforgatási lépést a ROI alakjától függően választhatja ki.

Például: Ha a szöget [30°] értékre állítja, az első nyomvonal létrehozása után a térfogat 
adatkészletét a rendszer 30°-kal elforgatja, majd a következő nyomvonalat hozza létre, és 
így tovább. Ha az elforgatás lépése [30°], 6 nyomvonalat kell létrehozni.

6° = 30, 9° = 20, 15° = 12 és 30° = 6 nyomvonal

Tippek és ötletek: Szimmetrikus, gömbölyded struktúrák esetén az összes képzési módnál 
megfelel a 30°-os elforgatási lépés. Szabálytalan alakzatok esetén válasszon 15°-os lépést 
manuális nyomvonal és kontúr kereső nyomvonalhoz, és 9°-os lépést kontúr kereső - 
félautomata nyomvonal képzési módhoz.

Struktúra típusának kiválasztása

NOTE: Ez a választás csak az almenüben áll rendelkezésre, illetve ha a [Contour Finder - Semiauto 
Trace] (Kontúr kereső - félautomata nyomvonal) képzési módot választja. Három struktúra-
specifikus előzetes beállítást kínál, amelyek a kontúr észlelési algoritmusokban különböznek.

Hypo 
(Echoszegény):

Tipikusan echoszegény lézióknál, mellkasi tumoroknál, valamint 
szabálytalan alakzatú, folyadékkal nem körülvett belső struktúráknál 
használatos.

Cystic (Cisztás): Tipikusan az összes folyadékkal teli struktúráknál használatos, mint 
az epehólyag, húgyhólyag, ciszták stb.

Hyper/Iso 
(Echodús/
azonos echojú):

Tipikusan tömör lézióknál használatos, valamint olyan struktúráknál, 
mint az uterus, endometrium, vese, prosztata, pajzsmirigy, 
fibroadenoma, nyirokcsomók stb.
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Referenciakép kiválasztása

A referenciakép kiválasztása meghatározza a kép síkját (síkjait) a kontúrok képzéséhez.

Referenciakép kiválasztásához érintse meg a megfelelő gombot.

Kontúrok képzéséhez a referenciaképet a következő körül forgatja el a rendszer:

• függőleges tengely (az A vagy a B referenciakép esetén)
• vízszintes tengely (a C referenciakép esetén)

a kép közepén (piros színű pontozott vonal).

Az érzékenység kiválasztása Állítsa be a „kontúr kereső" algoritmus érzékenységét.

Tippek és ötletek: Nagyon szabálytalan alakú vizsgálni kívánt struktúrák esetén 
alkalmazzon alacsony [Sensitivity] (Érzékenység) beállítást (1…3), szimmetrikus, jó 
kontrasztot mutató alakzatoknál (mint például az egyszerű ciszták) magasabb értékeket is 
alkalmazhat (4…8).

A méretarány (Zoom) kiválasztása Módosítható a 3D kép és a metszeti kép méretaránya 
is.

Két kontúrpont kiválasztása a forgatási tengelyen. (a kontúr főtengelye)

NOTE: Ez a választás csak akkor áll rendelkezésre, ha az [Automatic - Sphere] (Automatikus - gömb) 
képző módot választotta ki.

VOCAL képző mód kiválasztása

Egy másik VOCAL képző mód kiválasztásához érintse meg ezt a gombot. Részletes 
információt lásd: VOCAL képző mód kiválasztása (*** 'VOCAL képző mód kiválasztása' on 
page 132 ***)
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Kezdje el a kontúr meghatározását.

Ha megérinti a [Start] (Indítás) gombot, megjelenik a kiválasztott kontúrképző mód „VOCAL 
Generation" (VOCAL képzés) menüje. Részletes információt lásd: VOCAL képző mód 
kiválasztása (*** 'VOCAL képző mód kiválasztása' on page 132 ***)

11.11.4 VOCAL képző mód kiválasztása

A kontúr főtengelyének át kell haladnia a 3D lézió közepén. (A 3D objektumot a forgatási 
tengelyhez képest középre kell rendezni.) Az összes meghatározott kontúr (különböző 
síkokban) keresztezi a kontúr főtengelyét a zöld nyilak helyén. Ha nem így történt, a 
hanyattegér segítségével módosítsa a vonal helyzetét.

Három fő lehetőség áll rendelkezésre (kagyló-) kontúr létrehozásához:

• Manual - Trace (Manuális - nyomvonal) (*** 'Manual - Trace (Manuális - nyomvonal)' on 
page 132 ***)

• Contour Finder (Kontúr kereső) (*** 'Contour Finder (Kontúrkereső)' on page 133 ***)

• Contour Finder - Trace (Kontúr kereső - nyomvonal) (*** 'Contour Finder - Trace 
(Kontúr kereső - nyomvonal)' on page 135 ***) 

• Contour Finder - Semiauto Trace (Kontúr kereső - félautomata nyomvonal) (*** 
'Contour Finder - Semiauto Trace (Kontúrkereső - félautomata nyomvonal)' on 
page 137 ***)

• Automatic - Sphere (Automatikus - gömb) (*** 'Automatic - Sphere (Automatikus - 
gömb)' on page 139 ***)

11.11.4.1 Manual -
Trace (Manuális -

nyomvonal)

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a hanyattegér segítségével bármilyen léziót manuálisan 
körülrajzoljon. Vagy az érintőfelületen rajzolja körbe az ujjával az objektumot. A 
manuálisan létrehozott kontúrok száma a kiválasztott elforgatási lépéstől függ. Részletes 
információt lásd: VOCAL Settings (VOCAL beállítások) (*** 'VOCAL beállítások' on page 130 
***)

1. A „VOCAL Modes" (VOCAL módok) menüben érintse meg a [Manual - Trace] (Manuális - 
nyomvonal) kontúr mód gombot.

2. A kontúr meghatározásához érintse meg a [Start] (Indítás) gombot.

A kontúrpontokhoz tartozó két zöld nyíl automatikusan elhelyezésre kerül a kontúr 
főtengelyén. A megrajzolt kontúr csak akkor érvényes, ha a forgatási tengelyt pontosan 
kétszer keresztezi.

3. A hanyattegér segítségével helyezze a kurzort a kontúr 
kezdőpontjához, és nyomja meg a hanyattegér jobb vagy bal oldali 
[Set] (Beállítás) gombját. A hanyattegér segítségével rajzolja meg 
az első kontúrt. A kontúr rögzítéséhez nyomja meg ismét a 
hanyattegér jobb vagy bal oldali gombját [Set] (Beállítás).
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4. Ezzel az érintőképernyő alatti vezérlővel válassza ki a következő képsíkot, vagy érintse 
meg a [Next] (Következő) gombot.

A rendszer átmásolja a kontúrt a következő képsíkra, ahol új kontúr megrajzolásával ismét 
meghatározható. Minden alkalommal, amikor kontúr rajzolásába kezd, az új kontúr ebben 
a képsíkban felülírja a régit.

5. Rajzolja meg az összes többi kontúrt ugyanezen a módon.

6. Miután az összes képsíkban meghatározta a kontúrokat, érintse meg a [Done] (Kész) 
gombot. Az eredmény megjelenik a monitoron, az érintőfelületen pedig a VOCAL 
szerkesztése menü jelenik meg. Kontúr szerkesztését lásd: VOCAL - Edit (VOCAL - 
szerkesztés) (*** 'VOCAL - Edit (szerkesztés)' on page 140 ***).

11.11.4.2 Contour
Finder (Kontúrk-

ereső)

A VOCAL kontúrkereső egy olyan eszköz, amely a VOCAL kontúr létrehozásának 
egyszerűsítésével és felgyorsításával segíti az orvos munkáját. Az ultrahang kép 
tartalmától és minőségétől függően az algoritmus által rajzolt objektumhatárok 
pontossága változó lehet. A helyes diagnózishoz elengedhetetlenül fontos az algoritmus 
által rajzolt összes határvonal alapos ellenőrzése VOCAL - szerkesztés módban (*** 'VOCAL 
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- Edit (szerkesztés)' on page 140 ***), mielőtt a kontúrt az [Accept ROI] (ROI elfogadása) 
gomb segítségével elfogadná.

A VOCAL Contour Finder (kontúrkereső) funkció alkalmazásával két lehetőség van (kagyló-) 
kontúr létrehozására:

1. Kontúr kereső - nyomvonal (*** 'Contour Finder - Trace (Kontúr kereső - nyomvonal)' on 
page 135 ***):

A képernyőre rajzolt tényleges vonalat a rendszer kissé módosítja, hogy az ultrahang 
képen jobban illeszkedjen a struktúra határvonalaihoz. Ez úgy történik, hogy a rendszer 
figyeli a kurzor (vagy az ujj) helyzete körüli területet, és próbál az ultrahang képen olyan 
határvonalakat keresni, amelyek azon a területen helyezkednek el. Ezen túlmenően a 
VOCAL kontúrt ugyanúgy képzi a rendszer, mint a Manuális - nyomvonal esetén (*** 
'Manual - Trace (Manuális - nyomvonal)' on page 132 ***); vagyis a határvonalakat minden 
forgatási lépés esetén meg kell rajzolni vagy módosítani kell.

2. Kontúr kereső - félautomata nyomvonal (*** 'Contour Finder - Semiauto Trace 
(Kontúrkereső - félautomata nyomvonal)' on page 137 ***):

A határvonalat a rendszer ugyanúgy rajzolja meg, mint a Contour Finder - Trace (Kontúr 
kereső - nyomvonal) esetén (*** 'Contour Finder - Trace (Kontúr kereső - nyomvonal)' on 
page 135 ***fejezet). Mindazonáltal csak két határvonalat kell megrajzolni. Egyet az első 
forgatási lépésnél, egyet pedig az első forgatási lépéstől számított 90 fokos szögben. A két 

Kizárólag olyan, jól képzett felhasználók használhatják ezt a 
funkciót diagnosztikai célokra, akik meg tudják ítélni a 
határvonalak pontosságát.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Útmutató és szükséges óvintézkedések a VOCAL kontúr kereső használatához:

• A VOCAL térfogatszámítás pontossága minden egyes VOCAL határvonal 
pontosságától függ.

• Az eredményként megjelenített VOCAL kontúrt át kell nézni és ellenőrizni kell a 
monitoron látható tényleges UH kép és az egyes elforgatási szeletekben 
megjelenített határvonalak összehasonlításával.

• Kizárólag a monitoron megjelenített US kép használható diagnosztikai célokra. Az 
érintőfelületen látható US kép csak a felhasználói kezelőfelület részének tekinthető. 
Az érintőfelületen látható kép egyáltalán nem alkalmas diagnosztikai célokra.
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forgatási lépés közötti forgatási lépések határvonalait a rendszer automatikusan 
kiszámítja úgy, hogy megpróbálja a struktúrát az ultrahang képen felismerni.

11.11.4.3 Contour
Finder - Trace

(Kontúr kereső -
nyomvonal)

Ez a funkció bármilyen lézió körülrajzolását lehetővé teszi úgy, hogy az érintőfelületen az 
ujjával vagy az érintőképernyő bemenethez alkalmas mutatót használva (a PDA-nál is 
használatos mutató) nyomon követheti az objektumot. NE használjon semmilyen hegyes 
tárgyat! A félautomata funkcióval létrehozott kontúrok száma a kiválasztott elforgatási 
lépéstől függ. Részletes információt lásd: VOCAL Settings (VOCAL beállítások) (*** 'VOCAL 
beállítások' on page 130 ***)

1. A „VOCAL Modes" (VOCAL módok) menüben érintse meg a [Contour Finder – Trace] 
(Kontúr kereső – nyomvonal) kontúr mód gombot.

2. A kontúr meghatározásához érintse meg a [Start] (Indítás) gombot.

3. Az érintőfelületen rajzolja meg az első kontúrt.

FIGYELEM • A Contour Finder - Semiauto Trace (Kontúrkereső - félautomata nyomvonal) 
gyorsabb mint a Contour Finder - Trace (Kontúrkereső - nyomvonal) módszer, bár 
kevésbé pontos. Az eredményként megjelenített VOCAL kontúrt rendkívül alaposan át 
kell nézni.

• Ha a kontúr kereső módok nem szolgáltatnak kielégítő eredményt, a Manual - Trace 
(Manuális - nyomvonal) funkció segítségével (*** 'Manual - Trace (Manuális - 
nyomvonal)' on page 132 ***) hozza létre a VOCAL kontúrt.
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4. Állítsa be a „kontúr kereső" algoritmus érzékenységét.

NOTE: Az aktuálisan meghatározott kontúr törléséhez az érintőfelületen érintse meg a [Clear] 
(Törlés) gombot.

5. Ezzel az érintőképernyő alatti vezérlővel válassza ki a következő képsíkot, vagy érintse 
meg a [Next] (Következő) gombot.

A rendszer átmásolja a kontúrt a következő képsíkra, ahol új kontúr megrajzolásával ismét 
meghatározható. Minden alkalommal, amikor kontúr rajzolásába kezd, az új kontúr ebben 
a képsíkban felülírja a régit.

Érintse meg ezt a gombot, ha manuálisan módosítani kívánja a meghatározott kontúrt 
(hozzáadás vagy kivágás). Add (Hozzáadás): a kontúron belülről kiindulva a kontúron 
belülre visszatérve. Cut (Kivágás): a kontúron kívülről kiindulva a kontúron kívülre 
visszatérve.

A piros színű vonal jelzi a hozzáadás/kivágás határvonalát.

NOTE: Ez a funkció a következő elforgatási szeletre váltás esetén automatikusan deaktiválódik.

5. Rajzolja meg az összes többi kontúrt ugyanezen a módon.
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6. Miután az összes képsíkban meghatározta a kontúrokat, érintse meg a [Done] (Kész) 
gombot. Az eredmény megjelenik a monitoron, az érintőfelületen pedig a VOCAL 
szerkesztése menü jelenik meg. Kontúr szerkesztését lásd: VOCAL - Edit (VOCAL - 
szerkesztés) (*** 'VOCAL - Edit (szerkesztés)' on page 140 ***).

Lépjen vissza a következőbe: „VOCAL Modes" (VOCAL módok) menü.

11.11.4.4 Contour
Finder - Semiauto

Trace (Kontúrkereső
- félautomata nyo-

mvonal)

Ez a funkció bármilyen lézió körülrajzolását lehetővé teszi úgy, hogy az érintőfelületen az 
ujjával vagy az érintőképernyő bemenethez alkalmas mutatót használva (a PDA-nál is 
használatos mutató) nyomon követheti az objektumot. NE használjon semmilyen hegyes 
tárgyat! A Contour Finder - Trace (Kontúr kereső - nyomvonal) funkcióval (*** 'Contour 
Finder - Trace (Kontúr kereső - nyomvonal)' on page 135 ***) összevetve, csak 2 síkot kell 
létrehozni (egyet a kiinduló helyzetben, egyet pedig 90ş-os elforgatással). A ROI 
határvonalát a rendszer az összes többi forgatási lépésnél kontúr észlelési algoritmussal 
találja meg, automatikus interpoláció segítségével. Javasoljuk, hogy a forgatási lépés 
értéke [9°] vagy [15°] legyen. Részletes információt lásd: VOCAL Settings (VOCAL 
beállítások) (*** 'VOCAL beállítások' on page 130 ***)

1. A „VOCAL Modes" (VOCAL módok) menüben érintse meg a [Contour Finder – Semiauto 
Trace] (Kontúr kereső – félautomata nyomvonal) kontúr mód gombot.

2. A kontúr meghatározásához érintse meg a [Start] (Indítás) gombot.

3. Az érintőfelületen rajzolja meg az első kontúrt.
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4. Ezzel az érintőképernyő alatti vezérlővel válassza ki a következő képsíkot, vagy érintse 
meg a [Next] (Következő) gombot.

A rendszer automatikusan átmásolja a kontúrt a következő képsíkra (a másikra 
merőlegesen = 90°).

5. Az érintőképernyőn rajzolja meg a második kontúrt.

6. Miután mindkét képsíkban meghatározta a kontúrokat, érintse meg a [Done] (Kész) 
gombot. Az eredmény megjelenik a monitoron, az érintőfelületen pedig a VOCAL 
szerkesztése menü jelenik meg. Kontúr szerkesztését lásd: VOCAL - Edit (VOCAL - 
szerkesztés) (*** 'VOCAL - Edit (szerkesztés)' on page 140 ***).

A további vezérlőkkel és lehetséges beállításokkal kapcsolatos 
információt lásd: Contour Finder - Trace (Kontúr kereső - 
nyomvonal) (*** 'Contour Finder - Trace (Kontúr kereső - 
nyomvonal)' on page 135 ***).
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11.11.4.5 Automatic
- Sphere (Automa-

tikus - gömb)

Ez a számítógépes kontúr mód funkció csak akkor hasznos, ha egy gömb felszínét kívánja 
körülrajzolni. Ezzel a funkcióval a rendszer egy gömböt hoz létre a kontúr főtengelye körül, 
a két zöld nyíl között. A manuálisan létrehozott kontúrok száma a kiválasztott elforgatási 
szögtől függ. Részletes információt lásd: VOCAL Settings (VOCAL beállítások) (*** 'VOCAL 
beállítások' on page 130 ***)

1. A „VOCAL Modes" (VOCAL módok) menüben érintse meg az [Automatic - Sphere] 
(Automatikus - gömb) kontúr mód gombot.

Ezzel az érintőfelület alatti vezérlővel állítsa be a felső kontúrpontot (amelyet zöld nyíl jelöl).

Ezzel az érintőfelület alatti vezérlővel állítsa be az alsó kontúrpontot (amelyet zöld nyíl jelöl).

A (kagyló-) kontúr pólusainak meghatározásához a két kontúrpontot a rendszer megjelöli a 
képsík(ok)on a kontúr fő tengelye mentén. (A képsíkokban létrehozott összes kontúr 
keresztezi a kontúr főtengelyét ezen a két ponton.)

4. A kontúr meghatározásának indításához érintse meg a [Start] (Indítás) gombot. Az 
eredmény megjelenik a monitoron.

Ha szükséges, szerkessze a kontúrt, lásd: VOCAL - Edit (VOCAL - szerkesztés) (*** 'VOCAL - 
Edit (szerkesztés)' on page 140 ***fejezet), illetve a számítógépes kontúr elfogadásához 
érintse meg ezt a gombot.
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11.11.5 VOCAL - Edit (szerkesztés)

A képernyőn a következők jelennek meg:

• A referenciaképen az első létrehozott kontúr látható, piros és sárga színű pontokkal 
körülrajzolva.

• A merőleges síkokban a kagyló geometriája és a különböző képsíkok közötti egymást 
keresztező görbék sárga színű kontúrral vannak körülrajzolva.

• A kagyló geometriája a jobb alsó negyedben jelenik meg.

A „VOCAL - Edit" (VOCAL - szerkesztés) menü megjelenik az érintőfelületen.

A „VOCAL - Edit" (VOCAL - szerkesztés) menüben:

1. a kontúrok módosíthatók, lásd: Kontúr módosítása (*** 'Kontúr módosítása' on page 
141 ***)
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2. kagylókontúr hozható létre; lásd: Kagylókontúr meghatározása (*** 'Kagylókontúr 
meghatározása (a kagyló geometriája)' on page 142 ***)

A kagylókontúr elfogadása és tárolása megtörténik. Az érintőfelületen megjelenik a VOCAL 
- Static 3D (VOCAL - Statikus 3D) menü (lásd: *** 'VOCAL - Static 3D (VOCAL - Statikus 3D)' on 
page 143 ***).

A kagylókontúrt nem fogadja el, visszatér a „VOCAL Modes" (VOCAL módok) menühöz, ahol 
új kontúrt határozhat meg.

11.11.5.1 Kontúr
módosítása

A hanyattegérrel gömbjének görgetése során a pontok a kurzor helyzetének megfelelően 
sárga színűre változnak. Ha a kurzor a kontúr vonalának közelébe kerül, csak egy pont 
változik sárga színűre. Ha növeli a távolságot, egyre több pont változik sárga színűre.

3. A „Rotation Ref" (Elforgatási referencia) funkció [Next] (Következő) vagy [Back] (Vissza) 
gombjának segítségével válassza ki a következő képsíkot.

4. Válassza ki a kívánt kagyló módot. Részletes információt lásd: Kagylókontúr 
meghatározása (*** 'Kagylókontúr meghatározása (a kagyló geometriája)' on page 142 
***fejezet)

5. Miután módosította a kontúrokat a kiválasztott képsíkokban, érintse meg az [Accept ROI] 
(ROI elfogadása) gombot. Elfogadja a kagylókontúrt, és a rendszer megjeleníti az 
eredményt. Az érintőfelületen megjelenik a VOCAL - Static 3D (VOCAL - Statikus 3D) menü ( 
*** 'VOCAL - Static 3D (VOCAL - Statikus 3D)' on page 143 ***).

1. Nyomja meg a hanyattegér feletti gombot, és a hanyattegér 
segítségével görgetéssel helyezze át a sárga pontokat. A 
módosított kontúr eltárolásához nyomja meg ismét a hanyattegér 
feletti gombot.
2. Szükség szerint ismételje meg ezeket a lépéseket. Az összes 
kapcsolódó eredményt (kagylókontúr, térfogat stb.) a rendszer 
automatikusan frissíti.
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11.11.5.2 Kagylókon
túr meghatározása

(a kagyló
geometriája)

Kagyló [OFF] (Ki)

• A külső felszín a létrehozott kontúrokkal egyenlő (referencia felszíni geometria).
• A belső felszínt egy belső pont képviseli (a belső felszínt ebből vezeti le a rendszer).

Egyéb Kagyló állapotok kiválasztása a következőt jelenti:

Kagyló [Inside] (Belső)

• A külső felszín a referencia felszíni geometriával egyenlő.
• A belső felszín a belső „párhuzamos" kontúrok felszíni geometriája távolsággal: Kagyló 

vastagsága mm-ben.

Ha az egyik belső kontúr nem érvényes, a belső felszínt egy belső pont képviseli (a belső 
felszín nem látható). (Egy kontúr csak akkor érvényes, ha a forgatási tengelyt pontosan 
kétszer keresztezi.)

Kagyló [Outside] (Külső)

• A külső felszín a külső „párhuzamos" kontúrok felszíni geometriája távolsággal: Kagyló 
vastagsága mm-ben.

• A belső felszín a referencia felszíni geometriával egyenlő.

Kagyló [Sym.] (szimmetrikus)

• A külső felszín a külső „párhuzamos" kontúrok felszíni geometriája a távolság felével: 
Kagyló vastagsága mm-ben.

• A belső felszín a belső „párhuzamos" kontúrok felszíni geometriája a távolság felével: 
Kagyló vastagsága mm-ben.

Ha az egyik belső kontúr nem érvényes, a belső felszínt egy belső pont képviseli (a belső 
felszín nem látható). (Egy kontúr csak akkor érvényes, ha a forgatási tengelyt pontosan 
kétszer keresztezi.)

A kagyló vastagsága az érintőfelület alatt, bal oldalon lévő vezérlővel módosítható.
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A kiválasztott kagylóvastagság aktiválásához érintse meg az [Activate] (Aktiválás) gombot. 
Ezután a rendszer kiszámítja az új kagylóvastagságot.

A kagylókontúr elfogadása és tárolása megtörténik. Az érintőfelületen megjelenik a VOCAL 
- Static 3D (VOCAL - Statikus 3D) menü (lásd: *** 'VOCAL - Static 3D (VOCAL - Statikus 3D)' on 
page 143 ***).

A kagylókontúrt nem fogadja el, visszatér a „VOCAL Modes" (VOCAL módok) menühöz, ahol 
új kontúrt határozhat meg.

Természetesen kizárólag érvényes referencia kontúrokból hozható létre érvényes 
kagylókontúr.

11.11.5.3 A (Kagyló-)
térfogat megje-

lenítése

A (kagyló-) térfogatot a következő határozza meg: a külső felszín (a kagyló geometriájának 
külső felszíne) által meghatározott térfogat és a belső felszín (a kagyló geometriájának 
belső felszíne) által meghatározott térfogat. A levezetett felszínt a megjelenített képen a 
következő szimbólum jelzi: xxxxx.

A térfogat a monitoron, a jobb alsó negyedben jelenik meg:

Ha a referencia felszíni geometria nem érvényes, az összes térfogat érvénytelen, és a 
következő jelzéssel jelenik meg: xxxxx.

11.11.6 VOCAL - Static 3D (VOCAL - Statikus 3D)

Ebben a menüben több megjelenítési mód közül választhat. A ROI elfogadása után fog 
belépni ebbe a menübe.

A „VOCAL - Edit" (VOCAL - szerkesztés) menüben érintse meg ezt a gombot. Elfogadja a 
meghatározott (kagyló-) kontúrt, amely eltárolásra kerül, és a rendszer megjeleníti az 
eredményt.

Kagyló 

Vref. 

Belül 

Kívül 

xxx.xx cm3

xxx.xx cm3

xxx.xx cm3

xxx.xx cm3
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Az érintőfelületen a következő menü jelenik meg.

Térjen vissza a „VOCAL Modes" (VOCAL módok) menühöz, ahol új kontúrt határozhat meg.

Térjen vissza a „VOCAL - Edit" (VOCAL - szerkesztés) menühöz, ahol a meghatározott 
kontúrt módosíthatja.

Referenciakép kiválasztása

A forgatógombok és a hanyattegér a kiválasztott referenciaképhez van rendelve a kagyló 
kép helyzetének, nagyításának és elforgatásának beállításához.

A referencia - és a VOCAL 3D kép elforgatása és eltolása
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Használja a [PW] , [M]  és a [PD] mód forgatógombjait az X-, Y- és a Z-tengely körüli 
forgatáshoz.

Használja a [C] mód forgatógombját a Z-tengely mentén történő elmozgatáshoz

A „Render Mode" (leképezési mód) beállítástól függően a bőrfelszín (a kagylókontúr 
bőrfelszíne) vagy a kagylókontúron belüli leképezett térfogat kép jelenik meg a jobb alsó 
negyedben. lásd: A kagyló geometriájának leképezési módja és megjelenítése (*** 
'Leképezési mód és a kagyló geometriájának megjelenítése' on page 146 ***)

A „Render Mode" (leképezési mód) beállítástól függően a bőrfelszín (a kagylókontúr 
bőrfelszíne) vagy a kagylókontúron belüli leképezett térfogat kép jelenik meg teljes 
méretben. lásd: A kagyló geometriájának leképezési módja és megjelenítése (*** 
'Leképezési mód és a kagyló geometriájának megjelenítése' on page 146 ***)

A (kagyló-) kontúr felszínét a rendszer szakaszokra bontja, és a 3D kép szeletei, valamint a 
(kagyló-) kontúr felszíne egy képen jelenik meg. A „VOCAL Niche" (VOCAL szegmens) 
menüből történő kilépéshez érintse meg ismét a [Niche] (Szegmens) gombot.
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lásd: A kagyló geometriájának leképezési módja és megjelenítése (*** 'Leképezési mód és a 
kagyló geometriájának megjelenítése' on page 146 ***)

lásd: Threshold Volume (Küszöb térfogat) (*** 'Threshold Volume (Küszöbtérfogat)' on page 
147 ***)

lásd: Volume Histogram (Térfogat hisztogram) (*** 'Térfogat hisztogram' on page 148 ***)

11.11.7 Leképezési mód és a kagyló geometriájának megjelenítése

1. Érintse meg a [Render Mode] (Leképezés mód) gombot.

2. Válassza ki a kívánt leképezési módot (pl. Inverz).

Ha a [Vocal Surface] (Vocal felszín) leképezési módot választotta, válthat a kagyló 
geometriájának [Skin] (Bőrfelszín) vagy [Wire Mesh] (Háló) formátumú megjelenítése 
között.

A kagyló geometriájának „Surface Color" (felszíni szín) értékének módosításához érintse 
meg ezt a gombot.
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11.11.8 Threshold Volume (Küszöbtérfogat)

A térfogat számítás után a VOCAL II- Imaging program által (Virtual Organ Computer-
aided AnaLysis), lehetőség nyílik egy automatikusan kiszámított küszöb térfogat 
megjelenítésére.

A Vocal menüben érintse meg a [Threshold Volume] (Küszöb térfogat) gombot.

A kiszámított küszöb térfogat az érintőfelületen látható (a képernyőn látható képnek 
megfelelően).

A képernyőn látható kép (pl. Hydronephrosis)

Az érintőfelületen látható kép (a Hydronephrosis térfogat számítása)
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Állítsa be a küszöbértéket. Az alacsonyabb szám kevesebb jelet vág ki, mint a magasabb.

A küszöb térfogat funkcióból történő kilépéshez érintse meg a [Return] (Visszatérés) 
gombot.

11.11.9 Vocal mérés megjelenítése

A VOCAL eredmények megjelenítésének elrendezése és helyzete a „Measurement Setup" – 
„Global Parameters" (Mérések beállítása - Általános paraméterek) részben 
kiválasztottakkal megegyező kell hogy legyen, lásd: (*** 'Általános paraméterek' on page 
19 ***). Ha az eredmény helyzete a módtól függ, a 2D beállításai lesznek érvényesek a 
VOCAL módra is.

Ugyanez érvényes a küszöb térfogat eredmény ablakára, lásd: (*** 'Threshold Volume 
(Küszöbtérfogat)' on page 147 ***)

11.11.10 Térfogat hisztogram

A VOCAL programmal végzett térfogat számítást követően a térfogat automatikusan 
kiszámított (színes angio) hisztogramja jeleníthető meg.

A Vocal menüben érintse meg a [Volume Histogram] (Térfogat hisztogram) gombot.

FIGYELEM Ha a mérési funkció VOCAL módban aktiválásra került , a  szimbólum jelenik meg. Ez a 

szimbólum emlékezteti a felhasználót arra, hogy a funkció VÉLETLEN HASZNÁLATA mérési 
pontatlanságot okozhat (lásd a pontos mérésekről szóló részt: *** 'A rendszer mérési 
pontossága' on page 22 ***). Ez a szimbólum megjelenik a betegjelentésben is ( a jelentés 
fejlécében), ha a VOCAL módban végzett mérések a jelentésben tárolásra kerülnek. (lásd: 
*** 'Munkalap megtekintése' on page 7 ***).



Térfogat mód

Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv 11-149
KTD100583 5. javított kiadás

A képernyőn megjelenik a kiszámított hisztogram a következő módon:

Ha a kagylót meghatározta. a rendszer a kagyló tartalmából számítja ki a hisztogramot. 
Ha a kontúrt határozta meg kagyló nélkül, a rendszer a kontúr tartalmából számítja ki a 
hisztogramot.

A térfogat hisztogram funkcióból történő kilépéshez válassza ki a [Return] (Visszatérés) 
gombot a képernyőn, vagy érintse meg a [Return] (Visszatérés) gombot az érintőfelületen.

NOTE: A térfogat hisztogram funkció nem áll rendelkezésre 3D+CFM adatgyűjtés után.
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11.12 VCAD (Heart - Volume Computer Aided Diagnosis, Szív – térfogat számítógéppel 

támogatott térfogati diagnózis)

11.12.1 Általános leírás

A VCAD technológia automatikusan létrehoz számos különböző nézetet a magzat szívéről, 
ezáltal megkönnyítve a diagnózis felállítását.

11.12.2 Művelet

1. Végezzen adatgyűjtést 3D/4D nézethez a magzat szívéről. Ideális esetben kezdje az 
adatgyűjtést egy négykamrás nézettel. Lásd: 11.1. fejezet
Az adatgyűjtés módjaként válasszon a STIC, 4D Real Time vagy a 3D Static közül.
Adatgyűjtés után:

2. Nyomja meg a [3D/4D Mode] (3D/4D mód) gombot.
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3. Nyomja le a [VCAD Heart] (VCAD szív) gombot a billentyűzeten. Megjelenik a következő 
menü.

Ha már látható a szívsablon a képernyőn, akkor megkezdheti a beállítását. Ha nem 
látható a szívsablon a képernyőn, akkor nyomja meg a [Plane Graphic] (Síkbeli ábra) 
gombot. Megjelenik a szívsablon.

4. Állítsa be az ultrahangképet a sablonnak megfelelően az X, Y és Z forgógombokkal és 
a nagyítás gombbal. A forgásközéppont beállításához lásd: *** 'Rotations 
(Elforgatások)' on page 26 ***
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5. Nyomja meg a [Set Starting Plane] (Kezdősík beállítása) gombot. Ha még nincs TUI 
módban, akkor ezt követően a képernyő átvált TUI módra. Az érintőfelületen a 
következő menü fog megjelenni.
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6. Ekkor válassza ki a kívánt nézetet.

Nyomja meg a [Cardiac 1] (Kardiológiai 1.) gombot a bal oldali kiáramlási pálya 
megtekintéséhez.

Vagy nyomja meg a [Cardiac 2] (Kardiológiai 2.) gombot a jobb oldali kiáramlási pálya 

megtekintéséhez,
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illetve nyomja meg a [Cardiac 3] (Kardiológiai 3.) gombot a magzat gyomrának 

megtekintéséhez.
vagy nyomja meg a [Cardiac 4] gombot a felső és az alsó üres visszér 
megtekintéséhez.
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vagy nyomja meg a [Cardiac5] gombot a pulmonáris ív megtekintéséhez.

vagy nyomja meg a [Start Plane] (Kezdősík) gombot a Start Plane (Kezdősík) újbóli 

megtekintéséhez.
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11.12.3 VCAD művelet előtt

Plane Graphic (Síkbeli 
ábra)

Nyomja meg ezt a gombot a szívsablon be- és 
kikapcsolásához

Set Starting Plane 
(Kezdősík beállítása)

A VCAD application (VCAD alkalmazás) menü 
megjelenítéséhez érintse meg ezt a gombot, lásd*** 
'Művelet' on page 150 ***

Almenü Nyomja meg a [More...] (További...) gombot az almenü 
megnyitásához, lásd *** 'Almenük' on page 46 *** .

Init (Kiindulás)

Érintse meg ezt a gombot egy térbeli metszet 
elforgatásának, valamint transzlációjának a metszet 
kiinduló (kezdeti) helyzetébe történő visszaállításához, 
lásd*** 'A különböző vizsgálófejek kiindulási feltételei' on 
page 30 ***

SRI
Az almenü módosításának engedélyezéséhez nyomja meg 
az [SRI] gombot, lásd *** 'Leképezés foltcsökkentéssel (SRI 
II)' on page 49 ***

Referenciakép
Nyomja meg valamelyik Ref Image (Ref. kép) gombot a 
referenciakép cseréjéhez, lásd*** 'Reference Image Mode 
(Referenciakép mód)' on page 38 ***
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11.12.4 VCAD művelet közben

3x3 Nyomja meg a [3x3] és a [2x2] gombokat a kilenc, illetve 
négy megjelenített szelet közötti átváltáshoz.2x2

Set New Plane (Kezdősík 
beállítása)

Nyomja meg a [Set New Plane] (Kezdősík beállítása) 
gombot, hogy visszatérjen a VCAD Heart Main (VCAD szív 
főmenü) menühöz, lásd*** 'Művelet' on page 150 ***

Almenü Nyomja meg a [More...] (További...) gombot az almenü 
megnyitásához, lásd *** 'Almenük' on page 46 *** .

Start Plane (Kezdősík) Nyomja meg a [Start Plane] (Kezdősík) gombot a kezdősík 
megtekintéséhez.

Cardiac 1 (Kardiológiai 1.) Nyomja meg a [Cardiac 1] gombot a bal oldali kiáramlási 
pálya megtekintéséhez.

Cardiac 2 (Kardiológiai 2.) Nyomja meg a [Cardiac 2] gombot a jobb oldali kiáramlási 
pálya megtekintéséhez.

Cardiac 3 (Kardiológiai 3.) Nyomja meg a [Cardiac 3] gombot a magzat gyomrának 
megtekintéséhez.

Cardiac 4 (Kardiológiai 4.) Nyomja meg a [Cardiac 4] gombot a vénák 
megtekintéséhez.

Cardiac 5 (Kardiológiai 5.) Nyomja meg a [Cardiac 5] gombot a leszálló aorta 
megtekintéséhez.

SRI
Az almenü módosításának engedélyezéséhez nyomja 
meg az [SRI] gombot, lásd *** 'Leképezés 
foltcsökkentéssel (SRI II)' on page 49 ***

Previous (előző)/
Next(következő)

A megfelelő gomb megnyomásával az előző illetve a 
következő képet tekintheti meg.

Rotary Control 
(Menüvezérlő forgógomb): 
Slices (Szeletek)

Módosítsa a szeletek számát az alábbi menüvezérlő 
forgógomb elforgatásával.
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Rotary Control 
(Menüvezérlő forgógomb): 
Distance (Távolság)

Módosítsa a szeletek közötti távolságot az alábbi 
menüvezérlő forgógomb elforgatásával.

Billenőkapcsoló: Zoom 
(nagyítás)

A billenőkapcsoló segítségével állítsa be a nagyítás 
mértékét. Nagyítás mértéke: 1,0 / 1,3 / 1,6 / 2,0 / 2,5 / 3,2 / 
4,0
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 12. fejezet

Eszközök
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12. Eszközök

Az [Utilities] (Eszközök) gomb minden főmenüből elérhető.

Ha megnyomja a [Utilities] (Eszközök) gombot, az érintőfelület a „Utilities" (Eszközök) 
menüre vált.

Az Eszközök menüben találhatók a rendszer programozására és a funkciók 
bekapcsolására szolgáló gombok.

a programozással kapcsolatos információt lásd:

Rendszerbeállítások (*** 'Rendszerbeállítások' on page 2 ***) Mérési beállítások (*** 'Mérési 
beállítások' on page 2 ***) Biopszia-beállítások (*** 'Biopszia-beállítás' on page 2 ***)

a funkciók bekapcsolásával kapcsolatos információt lásd:

Hisztogram (*** 'Hisztogram' on page 3 ***. fejezet) Internet (*** 'Internet' on page 6 ***. 
fejezet) iLinq (*** 'iLinq' on page 6 ***. fejezet) Külső videó (*** 'Külső videó' on page 8 ***. 
fejezet) Hőindexek (*** 'Hő indexek' on page 9 ***. fejezet) Biopszia (*** 'Biopsziás tűvezető 
vonalának megjelenítése' on page 13 ***. fejezet)
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12.1 Hisztogram

Ezzel a funkcióval grafikus megjelenítésre kerül a szürke skála vagy színeloszlás a vizsgált 
területen (ROI). A képernyőn három hisztogram jeleníthető meg egyidejűleg.

Három lehetőség van a szürke skála vagy színeloszlás kiszámítására:

• 2D hisztogram (*** 'Hisztogram' on page 3 ***)

• 3D hisztogram (*** '3D hisztogram' on page 5 ***)

• Térfogathisztogram (*** 'Térfogat hisztogram' on page 5 ***)

12.1.1 Hisztogram

Működés:

1. Tároljon el egy 2D, CFM vagy PD módú képet.

2. A [Utilities] (Eszközök) és a [Histogram] (Hisztogram) gombok megnyomásával kapcsolja 
be a hisztogram funkciót.

Az érintőképernyő a Hisztogram menüre vált .

3. Válassza ki a hisztogram számát: 1, 2 vagy 3.

4. Helyezze a téglalapot a hanyattegérrel a ROI fölé.
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6. Nyomja meg a [Calculate] (Számítás) gombot az érintőképernyőn, vagy nyomja meg a 
hanyattegér jobb vagy bal oldali gombját. A hisztogram és a megfelelő szám (a doboz alatt 
balra) kerül kiszámításra és megjelenítésre.

Megjegyzések:

• a következőket nem lehet végrehajtani hisztogram módban: mérések, szöveges 
címkék elhelyezése, testjelek bevitele és utófeldolgozási beállítások.

Szürke skálás HISZTOGRAM megjelenítése

X-tengely: a szürkeskála értéke 0-tól 255-ig terjed

Y tengely: előfordulás %-ban, a legnagyobb előfordulásra normalizálva

A: Átlagos érték

A = [értékek x jelenlét] összege Értékek száma a ROI-ban

SD: Standard deviáció

Színes HISZTOGRAM megjelenítése

X tengely: színértékek a színoszlop szerint

Y tengely: előfordulás %-ban, a legnagyobb előfordulásra normalizálva

C: Színértékek %-ban

SD: Standard deviáció

5. A felső egérgomb vált a ROI pozicionálásáról a méretezésére és 
vissza.
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A Hisztogram funkcióból való kilépéshez nyomja meg a [Exit] (Kilépés) gombot vagy érintse 
meg az [Exit] (Kilépés) gombot az érintőképernyőn.

12.1.2 3D hisztogram

Működés:

1. Tároljon egy 3D, 3D/PD vagy 3D/CFM módú képet.

2. A [Sub Menus] (Almenük) gomb megnyomásával a térfogat adatgyűjtést követően 
bekapcsolja a hisztogram funkciót

3. Ha megnyomja a [Utilities] (Eszközök) és a [Histogram] (Hisztogram) gombot, a 
Hisztogram menü megjelenik a képernyőn.

4. Válassza ki a hisztogram számát: 1, 2 vagy 3.

5. Használja a hanyattegeret a ROI-nak a metszetsíkok egyike fölé történő helyezéséhez.

6. A felső egérgomb vált a ROI pozicionálásáról a méretezésére és vissza.

7. A hanyattegér jobb vagy bal oldali gombjának segítségével nyomja meg a [Calculate] 
(Számítás) gombot az érintőfelületen. A megfelelő sorszámú hisztogram kiszámításra és 
megjelenítésre kerül.

NOTE: A képernyő ugyanolyan, mint a képernyő a 2D hisztogram esetén, lásd: (*** 'Hisztogram' on 
page 3 ***)

12.1.3 Térfogat hisztogram

Térfogat hisztogram számítása kizárólag a VOCAL™ - képalkotó programmal kombinálva 
lehetséges (Virtual Organ Computer-aided AnaLysis - Virtuális számítógépes szerv 
analízis). lásd: VOCAL (*** 'VOCAL II' on page 125 ***)

Térfogat hisztogram műveletekhez, lásd: Térfogat hisztogram (*** 'Térfogat hisztogram' on 
page 148 ***)
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12.2 Internet

Ezzel a funkcióval a felhasználó automatikusan összeköttetésbe kerül a World Wide 
Webbel (világhálóval).

Működés:

1. Indítsa el az internetböngészőt (Explorer) a „Utilities" (Eszközök) menüben az [Internet] 
gomb megérintésével az érintőképernyőn (teljes képernyő).

2. A hanyattegérhez egy egérkurzor rendelődik hozzá.

3. Az internetböngészőből történő kilépéshez nyomja meg az [Exit] (Kilépés) gombot vagy 
érintse meg az [Exit] (Kilépés) gombot az érintőképernyőn.

Megjegyzés:

• Ez a funkció csak akkor elérhető, ha a rendszer csatlakoztatva van az Internethez!

12.3 iLinq

Az iLinq könnyű,hatékony és interaktív hozzáférést tesz lehetővé a szolgáltatásokhoz és 
alkalmazásokhoz. Az „iLinq Home Page" értékes információk találhatók ultrahang 
termékekről és alkalmazásokról. Az információ egy része lokálisan, saját rendszerében 
található, más részei pedig GE internetkiszolgálókon érhetők el. A lokális rész a 
szolgáltatási platform konfigurálása során kerül át.

Működés:

1. indítsa el az „iLinq Home Page" (iLinq kezdőlap) elemet az [ILinQ] gomb megérintésével a 
„Utilities" (Eszközök) menüben az érintőképernyőn (teljes képernyő).

Kattintás és dupla kattintás a bal és a jobb egérgombbal 
végezhető (mindkettő megfelel a szabványos „egér" bal oldali 
gombjának). A „Context" (Környezet) menü előhívható a felső 
egérgombbal (megfelel a szabványos „egér" jobb oldali 
gombjának).
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2. A hanyattegérhez egy egérkurzor rendelődik hozzá.

3. A Netscape® böngészőből történő kilépéshez nyomja meg az [Exit] (Kilépés) gombot 
vagy érintse meg az [Exit] (Kilépés) gombot az érintőképernyőn.

Megjegyzés:

• az [ILinQ] gomb csak akkor látható, ha a szolgáltatási platform speciális konfigurációs 
eljárásának meghívása már megtörtént a Voluson® 730Expert rendszeren. Ez az 
eljárás igényli a rendszer kapcsolódását a GE hálózatához. további felvilágosításért, 
kérjük keresse meg a helyi műszaki ügyfélszolgálatot.

Kattintás és dupla kattintás a bal és a jobb egérgombbal 
végezhető (mindkettő megfelel a szabványos „egér" bal oldali 
gombjának).
A „Context" (Környezet) menü előhívható a felső egérgombbal 
(megfelel a szabványos „egér" jobb oldali gombjának).
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12.4 Külső videó

Külső eszközről (pl. videomagnóról) érkező videojel jelenik meg a képernyőn. lásd: Belső és 
külső kiegészítők kapcsolódása (*** 'Belső és külső tartozékok csatlakoztatása' on page 3 
***).

Működés:

1. Kapcsolja be a külső videót a [Utilities] (Eszközök) és [Ext. Video] (Külső videó) gombok 
érintésével.

Az érintőképernyő átvált a Külső videó menüre.

2. Válassza ki a szükséges videoforrás kódolását a [VHS] vagy az [SVHS] szabványok közül.

3. 3. A videomagnó vezérlőinek segítségével jelenítse meg a külső eszközről érkező 
videojelet a monitoron.

4. Használja a kétállású kapcsolót jobb hangszóró alatt, hogy csökkentse vagy növelje a 
hangerőt .

Érintse meg [Live Mode] (Élő mód) gombot, hogy visszaváltson a belső jelre.
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12.5 Hő indexek

Ezzel a funkcióval a felhasználó kiválaszthatja a kijelzéshez kívánt hőindexet:

• TIS (Lágyrész termális index)
• TIB (Csont termális index)
• TIC (Koponyacsont termális index)

Működés:

1. Érintse meg a [Utilities] (Eszközök) gombot, hogy elindítsa az Eszközök menüt.

2. Érintse meg többször ezt a gombot, hogy kiválassza a szükséges hő indikátort.

A „TI sel." (Hőindex-kivál.) funkcióból kilépéshez nyomja meg az [Exit] (Kilépés) gombot vagy 
érintse meg az [Exit] (Kilépés) gombot az érintőképernyőn. A kiválasztott hőindex 
megjelenik a képernyőn: Image Info (Képinfó)

Megjegyzések:

• Míg a letapogatást végzi, jegyezze meg a használt indexszámokat, illetve azt, hogy 
mely vezérlők érintik a leolvasási eredményeket.

• Próbálja meg az indexek számát a lehető legalacsonyabban tartani, miközben 
fenntartja a diagnosztikai információkat a képen belül. Ez különösen fontos magzat 
letapogatásakor.

Részletekért lásd: Limitáló vektorok (*** 'Limitáló vektorok' on page 3 ***) és A hő és 
mechanikai indexek származtatása és értelmezése (*** 'A hő- és mechanikai indexek 
levezetése és jelentése' on page 13 ***)
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12.6 Képernyőzár

12.6.1 Bevezetés

A Lock Screen (Képernyőzár) egy biztonsági funkció. Jelszóval védi a rendszert a 
nemkívánatos behatolók elől. A Lock Screen (Képernyőzár) funkció kétféleképpen hozható 
működésbe:

A [Lock Screen] (Képernyőzár) funkciógomb megnyomásával

a képernyővédő elindulásakor

Ha a Lock Screen (Képernyőzár) funkció aktív, megjelenik egy teljes képernyős 
párbeszédpanel, címsor és menü nélkül. A rendszerhez való teljes hozzáférés 
visszanyeréséhez adja meg a jelszót a bal alsó sarokban lévő szövegmezőben. 
Amennyiben elfelejtette jelszavát, vészhelyzeti módban is beléphet a rendszerbe az 
[Emergency] (Vészhelyzet) gomb megnyomásával. A vészhelyzeti mód nem fog teljes 
hozzáférést adni, de még mindig vizsgálhat betegeket és azt elmentheti.

Amikor a Lock Screen (Képernyőzár) bekapcsolt állapotban van, a rendszer beállítása a 
következő:

• Minden letapogatási tevékenység leáll, mintha a „Freeze" (Kimerevítés) vagy „Cancel" 
(Mégse) gombot nyomnánk meg.

• Minden gomb használhatatlan a hanyattegér, a bal és jobb egérgomb és a főkapcsoló 
(ON/OFF) kivételével.

• A hardver energiatakarékos üzemre áll.
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12.6.2 Képernyőzár aktiválása

A Lock Screen (Képernyőzár) funkció csak bekapcsolás után nyújt védelmet a rendszer 
számára.

Nyomja meg az érintőképernyő [Utilities] (Eszközök) gombját.

Kattintson a [System] (Rendszer) gombra a System Setup (Rendszerbeállítás) képernyő 
előhívásához.

Kattintson a „General" (Általános) lapfülre.

Jelölje be a „Lock Screen" (Képernyőzár) (1.) jelölőnégyzetét a képernyőzár 
bekapcsolásához.

Jelölje be a (2.) jelölőnégyzetet, ha azt kívánja, hogy a képernyőzár automatikusan védje a 
rendszert a képernyővédő elindulásakor.

Amikor első alkalommal bekapcsolja a képernyőzárat, meg kell adnia egy jelszót.

Adja meg a jelszót és kattintson a [Save & Exit] (Mentés és kilép) gombra.
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NOTE: Az érvényes jelszónak legalább 6 karakter hosszúnak kell lennie, és legfeljebb 80 karakterből 
állhat. A jelszó legalább 2 karaktere nem lehet betű, választható például 0..9 vagy ! @ # $ % 
^ * ( ).

7. Erősítse meg, hogy szeretné bekapcsolni a képernyőzárolást a [Save & Exit] (Mentés és 
kilépés) elemmel.

Válassza a [Lock Screen] (Képernyőzár) opciót, és aktiválja a képernyőzárolás funkciót.

12.6.3 Vészhelyzeti mód

Amikor a képernyőzár aktív, két lehetőség van a rendszerbe való újbóli belépésre. Először is 
visszanyerheti a teljes hozzáférést a jelszó begépelésével, másodszor pedig rákattinthat az 
[Emergency] (Vészhelyzet) gombra a vészhelyzeti módban történő belépéshez.

A vészhelyzeti mód lehetővé teszi újabb páciens vizsgálatát és adatainak elmentését, de 
nem lesz hozzáférése az előző pácienshez, korábbi vizsgálatokhoz vagy munkalistához.

Kattintson a [Lock Screen] (Képernyőzár) gombra a Utility (Eszközök) menüben a 

vészhelyzeti mód elhagyásához és a teljes hozzáférés visszanyeréséhez. A rendszer kérni 
fogja a jelszavát.
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12.6.4 Jelszó módosítása

Amikor a Lock Screen (Képernyőzár) aktív, lehetőség van a létező jelszó módosítására is. 
Nyomja meg a [Change PWD] (Jelszó módosítása) gombot. A következő párbeszédablak 
jelenik meg.

1. Adja meg az aktuális jelszót és nyomja meg a [TAB] gombot.
2. Majd adja meg az új jelszót és nyomja meg a [TAB] gombot.

NOTE: Az érvényes jelszónak legalább 6 karakter hosszúnak kell lennie, és legfeljebb 80 
karakterből állhat. A jelszó legalább 2 karaktere nem lehet betű, választható például 0..9 
vagy ! @ # $ % ^ * ( ).

3. Adja meg újra az új jelszót.
4. Nyomja meg a [Save&Exit] (Mentés és kilépés) gombot az új jelszó mentéséhez, a Lock 

Screen (Képernyőzár) funkció kikapcsolásához és az előző üzemállapothoz való 
visszatéréshez. Ha nem kívánja megtartani az új jelszót, akkor nyomja meg az [Exit] 
(Kilépés) gombot és térjen vissza a Lock Screen (Képernyőzár) párbeszédpanelre.

12.7 Biopsziás tűvezető vonalának megjelenítése

Működés:

érintse meg a [Utilities] (Eszközök) és a [Biopsy] (Biopszia) gombokat. A biopsziavonalak 
megjelennek a monitoron.

FIGYEL-
MEZTETÉS

• A biopsziavonalakat a karbantartó személyzetnek vagy a felhasználónak egyszer be 
kell programoznia. Az eljárást meg kell ismételni a vizsgálófejek és/vagy a biopsziás 
tűvezetők cseréje esetén.

• Mielőtt biopsziát végezne bizonyosodjon meg, hogy a kijelzett biopsziavonal 
egybeesik a tű nyomával (ellenőrizze egy edényben, ahol 47°C-os melegvíz van). 
További információk: Fix szögű biopsziavonal programozása (*** 'Egyszögű 
biopsziavezeték programozása' on page 3 ***) Állítható szögű biopsziavonal 
programozása (*** 'Sokszögű biopszia-vezeték programozása' on page 6 ***)

• Olvassa el a Használati útmutató a biztonságos használathoz részt a vizsgálófejek és 
biopszia részben / Csak biopsziával kapcsolatos kérdések (*** 'Csak biopsziával 
kapcsolatos kérdések' on page 28 ***).
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A biopsziavonal be van kapcsolva, ha a [Biopsy] (Biopszia) megjelölik gombot. A 
biopsziavonalak OFF (KI) helyzetbe kapcsolásához érintse meg ismét a [Biopsy] (Biopszia) 
gombot.

A [Biopsy] (Biopszia) gomb ON (BE) és OFF (Ki) helyzetbe tud kapcsolni.

• Egy biopsziavonal beprogramozásához lásd: Fix szögű biopsziavonal programozása 
(*** 'Egyszögű biopsziavezeték programozása' on page 3 ***) Állítható szögű 
biopsziavonal programozása (*** 'Sokszögű biopszia-vezeték programozása' on page 
6 ***)

Megjegyzések:

• A biopsziavonal kezeléséhez, sterilizálásához, és felszereléséhez stb. lásd: Csak 
biopsziával kapcsolatos kérdések (*** 'Csak biopsziával kapcsolatos kérdések' on page 
28 ***).

• Minden egyes vizsgálófejhez egy biopsziás tűvezető vonal programozható.
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 13. fejezet

Általános mérések
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13. Általános mérések

Általános mérés - Caliper (Mérőkereszt) gomb (funkciógomb)

A [Caliper] (Mérőkereszt) funkciógomb megnyomásával bekapcsolja az általános mérés 
funkciót, és a kurzor megjelenik a rögzített kép területén.

Az általános mérés funkcióinak leírását lásd: Alapvető műveletek (*** 'Alapvető műveletek' 
on page 3 ***).

Például:

2D+D a 2D mód menüje az aktív menü

Ezekkel a gombokkal a mód megváltoztatható, és a megfelelő mérések jelennek meg az 
érintőfelületen.

• Mérések 2D módban (*** 'Mérések 2D módban' on page 6 ***)

• Mérések M módban (*** 'Mérések M módban' on page 14 ***)

• Mérések D módban (*** 'Mérések D módban' on page 16 ***)
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További funkciók az Általános mérések menüben:

• A mérési alkalmazások megváltoztatása (*** 'A mérési alkalmazás megváltoztatása' 
on page 20 ***)

• Az általános munkalap áttekintése (*** 'Az általános munkalap áttekintése' on page 21 
***)

13.1 Alapvető műveletek

NOTE: A mérések csak olvasás módban lehetségesek.

Az általános mérési funkció a kezelőpult [Caliper] (Mérőkereszt) gombjával kapcsolható 
be. Az érintőfelületen látható kép az adatgyűjtés módjától és a mérésbeállítás „Generic" 
(általános) beállításaitól függ. Részletes információt lásd: Measure & Calc (Mérés és 
számítás) (*** 'Mérés és számítás.' on page 4 ***)

Az állapotsávon a hanyattegér aktuális funkciója látható.

Az éppen kiválasztott elem mérésének visszavonásához érintse meg a [Cancel] (Mégse) 
gombot az érintőfelületen.

A mérési jelek elhelyezése a hanyattegérrel történik.

A mérési jelek megadása és tárolása a hanyattegér bal vagy jobb 
[Set] (Beállít) gombjával történik.

A mérési jelek befejezés előtti megváltoztatásához nyomja meg a 
felső egérgombot [Change] (Változtat). Ha ki kíván igazítani egy 
megrajzolt vonalat, nyomja meg többször a hanyattegér felső 
[Undo] (Visszavon) gombját.
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Az utolsó mért elem eredményének törléséhez érintse meg a [Delete] (Törlés) gombot az 
érintőfelületen.

A kiválasztott vizsgálat minden mérési eredményének a monitorról és a megfelelő 
munkalapról való törléséhez érintse meg a [Clear Study] (Vizsgálat törlése) gombot az 
érintőfelületen.

Mérési eredmények törlése:

• nyomja meg a [Delete Meas.] (mérés törlése) gombot a kezelőpulton,
• nyomja meg a [Clear all] (Mindet töröl) gombot a kezelőpulton
• vagy érintse meg a [Delete] (töröl) gombot az érintőfelületen.

Kilépés a (Generic Measurement) Általános mérés programból:

• nyomja meg a [Exit] (Kilépés) gombot a kezelőpulton,
• nyomja meg a [Caliper] (Mérőkereszt) gombot a kezelőpulton
• vagy érintse meg az [Exit] (Kilépés) gombot az érintőfelületen.

A mérésbeállítás beállításaitól függően a [Freeze] (Kimerevítés) funkciógomb használható 
az éppen végzett mérés utolsó mérési jelének megerősítéséhez.

• A Doppler-mérések optimális felbontásához és pontosságához a [szögkorrekció] 
kurzort a vénatengellyel párhuzamosan kell elhelyezni (a térfogatmérés területén).

• Ha az eredménykijelző megtelik, (max. 4 eredmény), elsőként az első mérés 
eredményének felülírása történik meg.

• Az automata nyomvonalas mérések kivételével a program minden mérési eredményt 
automatikusan felvesz a megfelelő általános munkalapra. Az automata nyomvonalas 
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mérés eredményének tárolásához nyomja meg előbb a jobb vagy bal egérgombot 
[Set] (Beállít).

• Az Alkalmazás beállításától és a mérésbeállítás módosításától függően :

• az RI és PI kiszámítása az ED (Végdiasztolé) vagy „MD" (Mid Diastole) használatával 
történik

NOTE: Vdiastole = Vend-diastole vagy Vmin (a kiválasztástól függően)

• Valamennyi korábban beállított mérési jel törlésre kerül az új letapogatás 
megkezdésekor (kimerevítés feloldása -> letapogatás), vagy a mérés eredménye a 
képernyőn megtartásra kerülnek.

• A színkép Doppler burkológörbe egy folyamatos nyomvonallal vagy beállítási 
pontokkal készül

• A Doppler mérési eredményeket a program az auto/manuális nyomvonal 
beállításaitól függően jeleníti meg.

A további részleteket lásd: Application Parameters (Alkalmazási paraméterek) (*** 
'Alkalmazási paraméterek' on page 17 ***)

• A mérésbeállítás beállításaitól függően:

• valamennyi korábban beállított mérési jel törlődik, amikor a képsor mód 
aktiválásra vagy a mérés eredménye a képernyőn megtartásra kerül.

• az új kurzor vagy megjelenik, vagy nem a mérés megismétléséhez
• a mérőkereszt (a jelenlegi mérés utolsó mérési jele) rögzül, amikor megnyomjuk a 

[Freeze] (Kimerevítés) funkciógombot, a [Print A] (A nyomtatása) vagy [Print B] (B 
nyomtatása) funkciógombot, [Save] (Mentés) funkciógombot stb. vagy nem

A további részleteket lásd: Global Parameters (Globális paraméterek) (*** 'Általános 
paraméterek' on page 19 ***)

• Emellett sok kijelzési tulajdonság függ a mérésbeállításoktól. Például: a kurzor és a 
méréseredmény betűtípusa kicsi, közepes vagy nagy méretben kerül kijelzésre

A további részleteket és részletes információt lásd: Globális paraméterek (*** 'Általános 
paraméterek' on page 19 ***)

Az aktuális mérési alkalmazás megváltoztatásához érintse meg a [Meas Applicat.] (Mérési 
alkalmazás) gombot az érintőfelületen. Részletes információt lásd: A mérési alkalmazás 
megváltoztatása (*** 'A mérési alkalmazás megváltoztatása' on page 20 ***).

Az általános munkalap áttekintéséhez, módosításához, nyomtatásához stb. érintse meg a 
[Work Sheet] (Munkalap) gombot az érintőfelületen. Részletes információt lásd: Az 
általános munkalap áttekintése (*** 'Az általános munkalap áttekintése' on page 21 ***).
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13.2 Mérések 2D módban

A beállítások részleteit lásd: Measure Setup (Mérési beállítás) - Measure & Calc (Mérés és 
számítás) (*** 'Mérés és számítás.' on page 4 ***)

A 2D képalkotási mód gyári alkategória-beállításával 4 vizsgálattípus és a következő 
mérési módszerek használhatóak (lásd a fenti képet):

 Vizsgálat Mérés

( *** 'Általános 
távolságméré
sek' on page 7 
***)

Distance 2 Points (Távolság 2 pont között) (*** 
'Távolság 2 pont között' on page 7 ***) Distance 2 Lines 
(Távolság 2 vonal között) (*** 'Távolság 2 vonal között' 
on page 7 ***) Length Trace (Nyomvonal hossza) (*** 
'Nyomvonal hossza' on page 7 ***) Length Point 
(Távolsági pontok) (*** 'Pontok távolsága' on page 8 
***) Stenosis %Distance (Szűkület távolsága 
százalékban) (*** 'Szűkület a távolság %-ában' on 
page 8 ***)

( *** 'Általános 
területmérése
k' on page 8 
***)

Area Trace (A terület nyomvonala) (*** 'A terület 
nyomvonala' on page 8 ***) Area Point (A terület 
pontja) (*** 'Pontok közötti terület' on page 9 ***) Area 
2 Distances (A terület két átmérője) (*** 'Terület két 
távolsággal' on page 9 ***) Ellipse (Ellipszis)  (*** 
'Ellipszis' on page 9 ***) Stenosis %Area (Szűkület 
területe százalékban) (*** 'Szűkület a terület %-ában' 
on page 9 ***)

( *** 'Általános 
térfogatmérés
' on page 10 
***)

3 Distances (3 távolság) (*** '3 távolság' on page 10 
***) Ellipse (Ellipszis) (*** 'Ellipszis' on page 10 ***) 1 
Distance + Ellipse (1 távolság + Ellipszis) (*** '1 távolság 
+ ellipszis' on page 10 ***) 1 Distance (1 távolság) (*** 
'1 Távolság' on page 11 ***) Multiplane (Több sík) (*** 
'Több sík' on page 11 ***)

( *** 'Általános 
szögmérés' on 
page 13 ***)

Angle 3 Points (Szög mérése 3 ponttal) (*** 'Szög 
mérése 3 ponttal' on page 13 ***) Angle 2 Lines (Szög 
mérése 2 vonallal) (*** 'Szög mérése 2 vonallal' on 
page 13 ***)
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13.2.1 Általános távolságmérések

13.2.1.1 Távolság 2
pont között

1. Két pont közötti távolság méréséhez érintse meg a [Dist. 2Point] (2 pont közötti 
távolság) gombot az érintőfelületen. A kurzor megjelenik a képernyőn.

2. Használja a hanyattegeret a kurzornak a mérés kezdőpontjára helyezéséhez és 
nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a jelző rögzítéséhez. A második 
kurzor megjelenik.

3. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt . Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

13.2.1.2 Távolság 2
vonal között

1. Két vonal közötti távolság méréséhez érintse meg a [Dist. 2Line] (2 vonal közötti 
távolság) gombot az érintőfelületen. Egy vonal jelenik meg a képernyőn.

2. Mozgassa a vonalat a mérés kezdőpontjára és nyomja meg a jobb vagy bal 
egérgombot [Set] (Beállít).

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a hanyattegér felső [Change] (Változtat) 
gombját.

3. Görgessen a hanyattegérrel a szög módosításához, és nyomja meg újra a [Set] (Beállít) 
gombot. A második vonal (az elsővel párhozamos) is megjelenik.

4. Mozgassa ezt a vonalat a hanyattegér használatával a mérés végpontjához és nyomja 
meg [Set] (Beállít) gombot.

13.2.1.3 Nyomvonal
hossza

1. Ha két pont közötti távolságot nyomvonallal kíván mérni, érintse meg a [Length Trace] 
(Nyomvonal hossza) gombot az érintőfelületen. A kurzor megjelenik a képernyőn.

2. Helyezze a kurzort a mérés kezdőpontjára, majd a jelzés rögzítéséhez nyomja meg a 
hanyattegér bal vagy jobb [Set] (Beállít) gombját. Kezdje meg a nyomvonalat.

NOTE: A nyomvonal módosításához nyomja meg a felső [Undo] (Visszavon) egérgombot 
ismételten.

3. Kövesse a nyomot a végéig és nyomja meg a [Set] (Beállít) gombot újra a jel 
rögzítéséhez.
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13.2.1.4 Pontok
távolsága

1. Több pont (tetszőleges számú pont) közötti távolság méréséhez érintse meg a [Length 
Point] (Távolsági pontok) gombot az érintőfelületen. A kurzor megjelenik a képernyőn.

2. Helyezze a kurzort a mérés kezdőpontjára, majd a jelzés rögzítéséhez nyomja meg a 
hanyattegér bal vagy jobb [Set] (Beállít) gombját.

3. Görgessen a hanyattegérrel újra a két pont közötti következő vonal beállításához, és 
nyomja meg újra a [Set] (Beállít) gombot.

NOTE: A vonal módosításához nyomja meg ismételten a felső egérgombot [Undo] (Visszavon).

4. Állítsa be a kívánt számú pontot ugyanilyen módon.
5. A mérés befejezéséhez és az eredmény megjelenítéséhez nyomja meg még egyszer a 

[Set] (Beállít) gombot.

13.2.1.5 Szűkület a
távolság %-ában

1. Szűkület méréséhez érintse meg a [Stenosis %Dist] (Szűkület távolsága százalékban) 
gombot az érintőfelületen. A kurzor megjelenik a képernyőn.

2. Végezze el szűkület külső távolságának mérését a hanyattegér jobb vagy bal [Set] 
(Beállít) gombjával. A második kurzor megjelenik.

3. Végezze el a szűkület belső távolságának mérését és nyomja meg a [Set] (Beállít) 
egérgombot.

Megjegyzés:

Az eredmények (mint a külső és belső távolság és a szűkület %-a) automatikusan 
megjelennek.

13.2.2 Általános területmérések

13.2.2.1 A terület
nyomvonala

1. Kerület és terület nyomvonallal történő méréséhez érintse meg az [Area Trace] (Terület 
nyomvonala) gombot az érintőfelületen. A kurzor megjelenik a képernyőn.

2. Helyezze a kurzort a mérés kezdőpontjára, majd a jelzés rögzítéséhez nyomja meg a 
hanyattegér bal vagy jobb [Set] (Beállít) gombját. A második kurzor megjelenik.

3. Húzza a második kurzort a mérendő alakzat körül.
NOTE: A nyomvonal módosításához nyomja meg a felső [Undo] (Visszavon) egérgombot 

ismételten.

4. Amikor a második kurzor az induló kurzorhelyzet mellett van, vagy ha újra megnyomja 
a jobb vagy bal [Set] (Beállít) egérgombot, a nyomvonal automatikusan befejeződik 
egy egyenes vonallal.
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13.2.2.2 Pontok
közötti terület

1. Kerület és terület több pont (tetszőleges számú pont) beállításával történő méréséhez 
érintse meg az [Area Point] (Terület pontja) gombot az érintőfelületen. A kurzor 
megjelenik a képernyőn.

2. Helyezze a kurzort a mérés kezdőpontjára, majd a jelzés rögzítéséhez nyomja meg a 
hanyattegér bal vagy jobb [Set] (Beállít) gombját.

3. Görgessen a hanyattegérrel újra a két pont közötti következő vonal beállításához, és 
nyomja meg újra a [Set] (Beállít) gombot.

NOTE: A vonal módosításához nyomja meg ismételten a felső egérgombot [Undo] (Visszavon).

4. Állítsa be a szükséges számú pontot a mérendő alakzat körül.
5. Ha még egyszer megnyomja a [Set] (Beállít) gombot, egy egyenes vonal 

automatikusan befejezi a nyomvonalat.

13.2.2.3 Terület két
távolsággal

1. Egy ovális alakzat kerületének és területének két átmérővel történő méréséhez érintse 
meg az [Area 2 Dist] (Terület két átmérője) gombot az érintőfelületen. A kurzor 
megjelenik a képernyőn.

2. Helyezze a hanyattegérrel a kurzort a mérés kezdőpontjára, majd nyomja meg a jobb 
vagy bal [Set] (Beállít) egérgombot a jelzés rögzítéséhez. A második kurzor megjelenik.

3. Mozgassa a második kurzort az első mérés végpontjára, és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt . Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

4. Mérje meg a második távolságot a fent leírt módon.

13.2.2.4 Ellipszis 1. Egy ovális alakzat kerületének és területének ellipszissel történő méréséhez érintse 
meg az [Ellipse] (Ellipszis) gombot az érintőfelületen. A kurzor megjelenik a képernyőn.

2. Helyezze a kurzort a mérendő alakzat kerületére. Nyomja meg a jobb vagy bal 
egérgombot [Set] (Beállít) a jel rögzítéséhez. A második kurzor megjelenik.

3. Mozgassa a második kurzort (egy teljes ellipszis alakra) és nyomja meg újra a [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt . Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

4. Az ellipszis szélességét állítsa be a hanyattegérrel, és nyomja meg a jobb egérgombot, 
[Set] (Beállít).

13.2.2.5 Szűkület a
terület %-ában

1. Szűkület méréséhez érintse meg a [Stenosis %Area] (Szűkület területe százalékban) 
gombot az érintőfelületen. A kurzor megjelenik a képernyőn.

2. Végezze el a szűkület külső területének a mérését a hanyattegér és a jobb vagy bal 
[Set] (Beállít) egérgombbal. A második kurzor megjelenik.

3. Végezze el a szűkület belső területének a mérését, és nyomja meg a [Set] (Beállít) 
egérgombot.

Megjegyzés: Az eredmények (mint például a külső és belső terület, valamint a szűkület 
százalék értéke) automatikusan megjelennek.

A mérési eljárás megegyezik a következőnél alkalmazott mérési 
eljárással: Általános terület - Ellipszis (*** 'Ellipszis' on page 9 ***).
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13.2.3 Általános térfogatmérés

13.2.3.1 3 távolság 1. Egy ovális alakzat térfogatának három átmérővel történő méréséhez érintse meg a [3 
Dist] (3 táv) gombot az érintőfelületen. A kurzor megjelenik a képernyőn.

2. Helyezze a hanyattegérrel a kurzort a mérés kezdőpontjára, majd nyomja meg a jobb 
vagy bal [Set] (Beállít) egérgombot a jelzés rögzítéséhez. A második kurzor megjelenik.

3. Mozgassa a második kurzort az első mérés végpontjára, és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt. Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

4. Mérje meg a második távolságot a fent leírt módon.
NOTE: 

• Ha egy képablakos módot használ, mérje meg a két távolságot. Nyomja meg a 
[Freeze] (Kimerevítés) gombot a letapogatási módra való visszatéréshez és a 
második kép beolvasásához. Nyomja meg újra a [Freeze] (Kimerevítés) gombot. A 
harmadik távolságméréshez megjelenik egy új kurzor.

• Ha a második képet korábban két képablakos módban olvasta be, mérheti a 
harmadik távolságot e második (fél) képen belül is.

5. Végezze el a harmadik távolság mérését ugyanilyen módon.

13.2.3.2 Ellipszis

Megjegyzés: Mérés után megjelenik az ellipszis térbeli képe.

13.2.3.3 1 távolság +
ellipszis

1. Egy ovális alakzat térfogatának egy átmérővel és ellipszissel történő méréséhez 
érintse meg az [1 Dist Ellipse] (1 táv ellipszis) gombot az érintőfelületen. A kurzor 
megjelenik a képernyőn.

2. Helyezze a kurzort az átmérővel történő mérés kezdőpontjára és nyomja meg a 
hanyattegér jobb vagy bal oldali gombját [Set] (Beállít). A második kurzor megjelenik.

3. Mozgassa a második kurzort az első távolságmérés végpontjára, és újra nyomja meg 
[Set] (Beállít) gombot.

A mérési eljárás megegyezik a következőnél alkalmazott mérési 
eljárással: Általános terület - Ellipszis (*** 'Ellipszis' on page 9 ***).
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NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt . Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

NOTE: 

• Ha egy képablakos módot használ, mérje meg a két távolságot. Nyomja meg a 
[Freeze] (Kimerevítés) gombot a letapogatási módra való visszatéréshez és a 
második kép beolvasásához. Nyomja meg újra a [Freeze] (Kimerevítés) gombot. 
Az ellipszisméréshez megjelenik egy új kurzor.

• Ha a második képet korábban két képablakos módban tapogatta le, mérheti az 
ellipszist e második (fél) képen belül.

4. Helyezze a kurzort az ellipszissel történő mérés kezdőpontjára és nyomja meg a 
hanyattegér jobb vagy bal oldali gombját [Set] (Beállít). A második kurzor megjelenik.

5. Mozgassa a második kurzort (egy teljes ellipszis alakra) és nyomja meg újra a [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a hanyattegér felső [Change] (Változtat) 
gombját.

6. Az ellipszis szélességét állítsa be a hanyattegérrel, és nyomja meg a jobb egérgombot, 
[Set] (Beállít).

13.2.3.4 1 Távolság 1. Egy gömbszerű térfogat egy átmérővel történő méréséhez érintse meg az [1 Dist] (1 
távolság) gombot az érintőfelületen. A kurzor megjelenik a képernyőn.

2. Helyezze a kurzort a hanyattegérrel a mérés kezdőpontjára, majd nyomja meg a jobb 
vagy bal egérgombot a jelző rögzítéséhez. A második kurzor megjelenik.

3. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt . Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

13.2.3.5 Több sík Ez a mérési program lehetővé teszi bármely, térfogat-letapogatással tárolt szerv 
térfogatának meghatározását. Több párhuzamos sík halad át a szerven, a program a síkok 
területét határozza meg. A rendszer a térfogatot az egyes sík területéből és az azok közötti 
távolságból számítja ki. Minél nagyobb a területek száma, annál pontosabb lesz a 
térfogatszámítás eredménye.

Feltétel: egy tárolt térfogat-letapogatás (Metszetsíkok nézet).

Térfogat mérése több sík használatával 3D módban:

1. Válassza ki a referenciaképet, amelyen a mérést végre kell hajtani. (A, B vagy C)
2. A [Multiplane] (Több sík) gomb megérintésével aktiválja a több síkkal történő 

térfogatmérést.
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Az érintőfelület a Multiplane (Több sík) menüre vált .

3. Az érintőfelület alatt, jobb oldalon lévő digipot [Ref.slice] (Referencia szelet) 
elforgatásával vagy a [C Mode] (C mód) digipot elforgatásával (párhuzamos metszetek 
készítése a referenciaképen) válassza ki az első metszetet a térbeli testen.

NOTE: Az első síkot a mért objektum szélére kell állítani.

4. Mérje meg a területet (járjon el a területmérésnél írtak szerint). Pozicionálja a 
bekerítendő terület kezdőpontját a hanyattegérrel, és rögzítse. Kerítse be a területet a 
hanyattegérrel, majd nyomja meg a hanyattegér jobb vagy bal oldali gombját [Set] (Beállít).

A rendszer kiszámítja és kijelzi a területet. A terület akár „zero" (nulla) is lehet (pont a 
peremen).

5. Érintse meg a [Set] (Beállít) gombot kétszer!

6. Az érintőfelület alatt, középen lévő digipot vagy a [C Mode] (C mód) digipot segítségével 
válassza ki a következő párhuzamos metszetet, és mérje meg a területet.

7. Ismételje meg az 5. és a 6. lépést, amíg el nem éri a mért objektum szélét.

Megjegyzések:

• Új metszet beállításakor a mért terület kontúrját a program nem törli. Az új metszeten 
lévő eltérésből el lehet dönteni, hogy meg kell-e jelölni egy új területet. Az új jelöléssel a 
régi kontúrt a program törli.

• A mért területek ismételt megjelenítéséhez érintse meg az érintőfelületen a [Prev.] 
(Előző), illetve a [Next] (Következő) gombot.

• A különböző metszetek tetszőleges sorrendben választhatók, nem szükséges egy 
bizonyos sorrendben haladni.

• Térfogatmérés kizárólag 3D módban vagy teljes képernyős módban lehetséges 
(méretarány módban nem).
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• Eredmények törléséhez érintse meg az [Init] (Kiindulás) gombot az érintőfelületen.

13.2.4 Általános szögmérés

13.2.4.1 Szög
mérése 3 ponttal

1. Ha 3 pont beállításával kíván szöget mérni, érintse meg az [Angle 3 Point] (Szög 
mérése 3 ponttal) gombot az érintőfelületen. A kurzor megjelenik a képernyőn.

2. Helyezze a hanyattegeret a szögmérés kezdőpontjára, majd nyomja meg a jobb vagy 
bal [Set] (Beállít) egérgombot a jelző rögzítéséhez. A második kurzor megjelenik.

3. Mozgassa a kurzort a mérés második pontjára, és nyomja meg újra a [Set] (Beállít) 
gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot az 
egyes távolságmérések befejezése előtt . Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a 
másikra.

4. Mozgassa a harmadik kurzort a szögmérés végpontjára.

Megjegyzés: A két vonal által bezárt szöget kijelzi a rendszer.

13.2.4.2 Szög
mérése 2 vonallal

1. Két vonal által bezárt szög méréséhez érintse meg az [Angle 2 Line] (Szög mérése 2 
vonallal) gombot az érintőfelületen. A kurzor megjelenik a képernyőn.

2. Helyezze a hanyattegeret a szögmérés kezdőpontjára, majd nyomja meg a jobb vagy 
bal [Set] (Beállít) egérgombot a jelző rögzítéséhez. Vízszintes vonal jelenik meg.

3. A hanyattegérrel forgassa el a vonalat a szög beállításához, majd nyomja meg újra a 
[Set] (Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt . Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.
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13.3 Mérések M módban

A beállítások részleteit lásd: Measure Setup (Mérési beállítás) - Measure & Calc (Mérés és 
számítás) (*** 'Mérés és számítás.' on page 4 ***)

Az M képalkotási mód gyári alkategória-beállítása egy vizsgálattal és a következő mérési 
módszerekkel használható:

13.3.1 Általános mérések

13.3.1.1 Távolság 2
pont között

13.3.1.2 Dőlés 1. Az idő és a dőlés méréséhez érintse meg a [Slope] (Dőlés) gombot az érintőfelületen. A 
kurzor megjelenik a képernyőn.

2. Helyezze a hanyattegérrel a kurzort a mérés kezdőpontjára, majd nyomja meg a jobb 
vagy bal [Set] (Beállít) egérgombot a jelzés rögzítéséhez. A második kurzor megjelenik.

 Vizsgálat Mérés

( *** 
'Általános 
mérések' on 
page 14 ***)

Distance 2 Points (Távolság 2 pont között) (*** 'Távolság 
2 pont között' on page 14 ***) Slope (Dőlés) (*** 'Dőlés' 
on page 14 ***) Time (Idő) (*** 'Idő' on page 15 ***) 
Stenosis %Distance (Szűkület távolsága százalékban) 
(*** 'Szűkület a távolság %-ában' on page 15 ***) HR 
(Heart Rate, szívfrekvencia) (*** 'HR (Pulzusszám)' on 
page 15 ***)

Ez a két pont közötti függőleges távolságot (szövetmélység) méri. A 
mérési eljárás megegyezik a távolság 2D módban történő 
mérésével. lásd: Távolság 2 pont között (*** 'Távolság 2 pont 
között' on page 7 ***).
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3. Mozgassa a kurzort a mérés második pontjára, és nyomja meg újra a [Set] (Beállít) 
gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt . Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

13.3.1.3 Idő 1. Horizontális időintervallum méréséhez érintse meg az érintőfelületen a [Time] (Idő) 
gombot. Egy vonal jelenik meg a képernyőn.

2. Mozgassa a vonalat a mérés kezdőpontjára és nyomja meg a jobb vagy bal 
egérgombot [Set] (Beállít).

NOTE: A kezdőpont módosítására, nyomja meg a felső egérgombot. A második vonal (az 
elsővel párhozamos) is megjelenik.

3. Mozgassa ezt a vonalat a hanyattegér használatával a mérés végpontjához és nyomja 
meg [Set] (Beállít) gombot.

13.3.1.4 Szűkület a
távolság %-ában

13.3.1.5 HR (Pul-
zusszám)

1. szívfrekvencia méréséhez érintse meg a [HR] (Szívfrekvencia) gombot az 
érintőképernyőn. Egy vonal jelenik meg a képernyőn.

2. Mozgassa a vonalat az időszak kezdőpontjára és nyomja meg a jobb vagy bal 
egérgombot [Set] (Beállít). A második vonal megjelenik.

3. Vigye a második vonalat az időszak végpontjára.

4. Az érintőképernyő alatt lévő forgatógombbal válassza ki a méréshez szükséges 
szívciklusok számát.

5. Nyomja meg újra a jobb vagy a bal [Set] (Beállít) egérgombot. A pulzusszám kijelzésre 
kerül.

Ez a két pont közötti függőleges távolságot (szövetmélység) méri. A 
mérési eljárás megegyezik a 2D módban történő méréssel. lásd: 
Szűkület távolsága százalékban (*** 'Szűkület a távolság %-ában' 
on page 8 ***).
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13.4 Mérések D módban

A beállítások részleteit lásd: Measure Setup (Mérési beállítás) - Measure & Calc (Mérés és 
számítás) (*** 'Mérés és számítás.' on page 4 ***)

A Doppler mód gyári alkategória-beállításával 2 vizsgálattípus és a következő mérési 
módszerek használhatóak (lásd a fenti képet):

 Vizsgálat Mérés

( *** 
'Általános 
mérések' on 
page 17 ***)

Auto Trace (Automatikus nyomvonal) (*** 'Automatikus 
nyomkövetés' on page 17 ***) Manual Trace (Kézi 
nyomvonal) (*** 'Manuális nyomkövetés' on page 18 ***) 
Velocity (Sebesség) (*** 'Sebesség' on page 18 ***) 
Acceleration (Gyorsulás) (*** 'Gyorsulás' on page 18 ***) 
RI (Fajlagos ellenállási index) (*** 'RI (Fajlagos ellenállási 
index)' on page 18 ***) PI (Pulzálási index) (*** 'PI 
(Pulzálási index)' on page 18 ***) PS/ED (Peak Systole/End 
Diastole Ratio, csúcsszisztole/végdiasztolé arány) (*** 
'PS/ED' on page 19 ***) Time (Idő) (*** 'Idő' on page 19 
***) HR (Szívfrekvencia) (*** 'HR (Pulzusszám)' on page 19 
***)

( *** 'PG 
(Nyomásgra
diens) 
mérése' on 
page 19 ***)

PG max (Nyomásgradiens maximuma) (*** 'PG max 
(Nyomásgradiens maximuma)' on page 19 ***) PG mean 
(Nyomásgradiensek átlaga) (*** 'PG mean 
(Nyomásgradiensek átlaga)' on page 19 ***)
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13.4.1 Általános mérések

13.4.1.1 Automa-
tikus nyomkövetés

1. A Doppler színkép automatikus nyomvonalának létrehozásához, valamint az 
eredmények kijelzéséhez (a mérési beállításoknak [Measurement Setup] megfelelően) 
érintse meg az [Auto Trace] (Automatikus nyomvonal) gombot az érintőképernyőn.

2. Válassza ki a burkológörbe érzékenységét (a műtermékek kiszűrésére).

3. Válassza ki a burkológörbe-nyomvonal (felső, mindkettő, alsó) módjának csatornáját.

4. Ha szükséges, állítsa be az [Angle] (Szög) és a [Baseline] (Alapvonal) értékeket.

Az állapotsávon a hanyattegér aktuális funkciója látható.

5. Nyomja meg a jobb vagy bal [Set] (Beállít) egérgombot a mérés befejezéséhez.

Egy zöld vonal jelenik meg a színkép bal oldalán. Nyomja meg a 
felső egérgombot, [Change] (Változtat), a vonal mozgatásához és a 
kezdőciklus módosításához (a vonal átvált sárgára). Nyomja meg a 
jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a vonal rögzítéséhez. Egy 
zöld vonal jelenik meg a színkép jobb oldalán. Nyomja meg újra a 
[Change] (Változtat) gombot (a vonal sárgára vált), mozgassa a 
vonalat a végciklus beállításához és rögzítse azt a [Set] (Beállít) 
gombbal.
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Megjegyzés: A Doppler mérési eredmények kiválasztásához - amelyeknek az automatikus 
nyomvonal után meg kell jelenniük - lásd: Alkalmazási paraméterek (*** 'Alkalmazási 
paraméterek' on page 17 ***).

13.4.1.2 Manuális
nyomkövetés

1. A Doppler színkép kézi nyomvonalának létrehozásához, valamint az eredmények 
kijelzéséhez (a Mérési beállítások „Auto Trace" - Automatikus nyomvonal beállításainak 
megfelelően), érintse meg a [Manual Trace] (Kézi nyomvonal) gombot az 
érintőfelületen. A kurzor megjelenik a Doppler színképen.

2. Vigye a kurzort az időtartam kezdő pontjára és nyomja meg a jobb vagy bal [Set] 
(Beállít) egérgombot a jelző rögzítéséhez. Kezdje meg a nyomvonalat.

NOTE: A nyomvonal módosításához nyomja meg a felső [Undo] (Visszavon) egérgombot 
ismételten.

3. Húzza a nyomvonalat az időtartam végéhez, és nyomja meg a [Set] (Beállít) gombot a 
jel rögzítéséhez.

Megjegyzés: A Doppler mérési eredmények kiválasztásához - amelyeknek a mérést 
követően (= „Auto/Manual Trace" - Auto/Kézi nyomvonal) meg kell jelenniük - és annak 
kiválasztásához, hogy a burkológörbe folyamatos nyomvonal vagy pontok 
meghatározásával készüljön (= „Manual Trace Mode" - Kézi nyomvonal mód) lásd: 
Alkalmazási paraméterek (*** 'Alkalmazási paraméterek' on page 17 ***).

13.4.1.3 Sebesség 1. A sebesség színkép Doppler módban történő méréséhez érintse meg a [Vel] (Sebesség) 
gombot az érintőfelületen. A képernyőn egy vízszintes vonal jelenik meg.

2. Mozgassa a vonalat a kívánt sebességpontra, és nyomja meg a jobb vagy bal [Set] 
(Beállít) egérgombot.

13.4.1.4 Gyorsulás 1. A gyorsulás színkép Doppler módban történő méréséhez érintse meg az [Accel] 
(Gyorsulás) gombot az érintőfelületen. A kurzor megjelenik a képernyőn.

2. Helyezze a hanyattegérrel a kurzort a mérés kezdőpontjára, majd nyomja meg a jobb 
vagy bal [Set] (Beállít) egérgombot a jelzés rögzítéséhez. A második kurzor megjelenik.

3. Mozgassa a kurzort a mérés második pontjára, és nyomja meg újra a [Set] (Beállít) 
gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt. Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

13.4.1.5 RI (Fajlagos
ellenállási index)

1. A fajlagos ellenállási index, illetve a csúcsszisztolés és a végdiasztolés sebesség 
színkép Doppler módban történő méréséhez érintse meg az [RI] (Fajlagos ellenállási 
index) gombot az érintőfelületen. A képernyőn egy vízszintes vonal jelenik meg.

2. Mozgassa a vonalat a szisztolé csúcsára, és nyomja meg a jobb vagy bal [Set] (Beállít) 
egérgombot. Egy második vonal is megjelenik.

3. Helyezze a második vonalat a diasztolé végéhez és nyomja meg újra a [Set] (Beállít) 
gombot.

13.4.1.6 PI (Pulzálási
index)

1. A pulzálási index, az időátlagolt legnagyobb sebesség, valamint a csúcsszisztolés és 
végdiasztolés sebesség színkép Doppler módban történő méréséhez érintse meg a [PI] 
(Pulzálási index) gombot az érintőfelületen. A kurzor megjelenik a képernyőn.

2. Helyezze a kurzort a hullámforma (Vmax) kezdőpontjára, és nyomja meg a jobb vagy 
bal [Set] (Beállít) egérgombot a jelző rögzítéséhez. Kezdje meg a nyomvonalat.

NOTE: A nyomvonal módosításához nyomja meg a felső [Undo] (Visszavon) egérgombot 
ismételten.

3. Lépjen a hullámforma (Vd) végéhez, és nyomja meg a [Set] (Beállít) gombot a jel 
rögzítéséhez.

FIGYELEM A burkológörbe meghatározásához a Doppler színkép tiszta és alacsony zajszintű 
felvétele szükséges. Egyébként a kijelzett mérési eredmények megbízhatósága nem 
biztosítható!
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13.4.1.7 PS/ED 1. A Csúcsszisztolé/Végdiasztolé arány színkép Doppler módban történő méréséhez 
érintse meg a [PS/ED] (Csúcsszisztolé/Végdiasztolé arány) gombot az érintőfelületen. A 
képernyőn egy vízszintes vonal jelenik meg.

2. Mozgassa a vonalat a szisztolé csúcsára, és nyomja meg a jobb vagy bal [Set] (Beállít) 
egérgombot. Egy második vonal is megjelenik.

3. Helyezze a második vonalat a diasztolé végéhez és nyomja meg újra a [Set] (Beállít) 
gombot.

13.4.1.8 Idő

13.4.1.9 HR (Pul-
zusszám)

13.4.2 PG (Nyomásgradiens) mérése

13.4.2.1 PG max
(Nyomásgradiens

maximuma)

1. A legnagyobb sebesség és a legnagyobb nyomásgradiens színkép Doppler módban 
történő méréséhez érintse meg a [PG max] (Nyomásgradiens maximuma) gombot az 
érintőfelületen. A kurzor megjelenik a képernyőn.

2. Vigye a kurzort a nyomásgradiens egyik pontjára, majd nyomja meg a jobb vagy bal 
[Set] (Beállít) egérgombot a jelző rögzítéséhez.

13.4.2.2 PG mean
(Nyomásgradiensek

átlaga)

1. A nyomásgradiensek átlagának színkép Doppler módban történő méréséhez érintse 
meg a [PG mean] (Nyomásgradiensek átlaga) gombot az érintőfelületen. A kurzor 
megjelenik a képernyőn.

2. Helyezze a kurzort a hullámforma (Vmax) kezdőpontjára, és nyomja meg a jobb vagy 
bal [Set] (Beállít) egérgombot a jelző rögzítéséhez. Kezdje meg a nyomvonalat.

Az idő mérési eljárása a színkép Doppler módban megegyezik az M 
módban történő méréssel. lásd: Time (Idő) (*** 'Idő' on page 15 ***).

A mérési eljárás megegyezik az M módban történő méréssel. lásd: 
HR (Szívfrekvencia) (*** 'HR (Pulzusszám)' on page 15 ***).
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NOTE: A nyomvonal módosításához nyomja meg a felső [Undo] (Visszavon) egérgombot 
ismételten.

3. Lépjen a hullámforma (Vd) végéhez, és nyomja meg a [Set] (Beállít) gombot a jel 
rögzítéséhez.

13.5 A mérési alkalmazás megváltoztatása

1. Az aktuálisan használatban lévő alkalmazás megváltoztatásához érintse meg ezt a 
gombot az érintőképernyőn.

2. Válasszon egy másik alkalmazást..

NOTE: Ha úgy kívánja, változtassa meg az előre beállított és alkategóriát is.

3. Visszatérés az általános mérés menühöz.

Másik mérési alkalmazásra történő váltáskor a vizsgálófej-
kiválasztás menüben kiválasztott főalkalmazás nem változik. 
Amikor egy „fő" alkalmazás a „Probe Selection" (vizsgáló 
fejkiválasztása) menüben kiválasztásra kerül, az általános mérés 
menü automatikusan beáll (átvált) erre az alkalmazásra.
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13.6 Az általános munkalap áttekintése

1. Az aktuális alkalmazás munkalapjának áttekintéséhez érintse meg ezt a gombot az 
érintőképernyőn.

2. Az előzetesen kiszámított összes általános mérési eredmény áttekintéséhez érintse meg 
a [Generic] (Általános) gombot.

Ezzel az érintőfelület alatti billenőkapcsolóval választhatók ki a munkalap további oldalai.

Részletes leírást, valamint a módosítási lehetőségeket és funkciókat lásd: Basic Patient 
Report Functions (Alapvető páciensmunkalap funkciók) (*** 'Alapvető páciensmunkalap 
funkciók' on page 6 ***).

3. Visszatérés az általános mérés menühöz.

A munkalap megjelenítése függ a jelenleg kiválasztott mérési 
alkalmazástól (pl. szülészeti munkalap).
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13.7 A rendszer mérési pontossága

A mérések nem végezhetők sietve, a mérőkereszt helyzetének pontos meghatározása 
kiemelt fontosságú, különösképpen terület- és kerületmérések esetén. A letapogatási 
geometria és a Voluson® 730Expert berendezés mérőrendszerének nagy műszaki 
pontossága ellenére ismernünk kell az ultrahangsugár tulajdonságai és a letapogatott 
struktúrák, szövetek és folyadékok fiziológiás tulajdonságai által okozott 
pontatlanságokat. A javított laterális felbontás érdekében megfelelő letapogatófejet kell 
választani a mérendő struktúra mélységtartományához.

A táblázat a mérésnél számításba veendő pontatlanságokat részletezi.

Magyarázat:

Távolságmérés hibája: < +/- 3% (vagy max. 1 mm, ha objektum < 30 mm) Terület: < +/- 6% 
= Átmérő 1 x Átmérő 2 Térfogat: < +/- 9% = Átmérő 1 x Átmérő 2 x Átmérő 3

a. Tesztmodell: Többcélú modell, 539. modell, az ATS Laboratories Inc gyártmánya,
b. Drótmodell 47 °C-os vízfürdőben, drótháló pontossága: 0,2 mm

Pontoss
ág Tartomány

Távolság +/- 3 % A rendszer hatóköre a német KBV-
szabályok szerint

Terület +/- 6 %

Kerület +/- 3 %

Térfogat +/- 9 %
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 14. fejezet

Számítások és Páciensmunkalapok
(jelentések)
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14. Számítások és Páciensmunkalapok

(jelentések)

A számítás funkció támogatja a számítási csomagokat a következő alkalmazásokhoz:

Hasi számítások (*** 'Hasi számítások' on page 13 ***)

Kis szervek számításai (*** 'Kis szervek számításai' on page 21 ***)

Szülészeti számítások (*** 'Szülészeti számítások' on page 24 ***)

Kardiológiai számítások (*** 'Kardiológiai számítások' on page 37 ***)

Urológiai számítások (*** 'Urológiai számítások' on page 55 ***)

Érrendszeri számítások (*** 'Érrendszeri számítások' on page 58 ***)

Nőgyógyászati számítások (*** 'Nőgyógyászati számítások' on page 61 ***)

Gyermekgyógyászati számítások (*** 'Pediátriai számítások' on page 64 ***)

Neurológiai számítások (*** 'Neurológiai számítások' on page 67 ***)

Ortopédiai számítások (*** 'Ortopédiai számítások' on page 70 ***)

Az aktuális mérési alkalmazás (és/vagy alkategória) megváltoztatásához nyomja meg ezt a 
gombot az érintőfelületen.

A rendszer a következő alkalmazási célú Páciensmunkalapokat (jelentéseket) 
támogatja:

Hasi munkalap (*** 'Hasi munkalap' on page 20 ***)

Kis szervek munkalapja (*** 'Kis szervek munkalapja' on page 23 ***)

Szülészeti munkalap (*** 'Szülészeti munkalap' on page 31 ***)

Kardiológiai munkalap (*** 'Kardiológiai munkalap' on page 54 ***)

Urológiai munkalap (*** 'Urológiai munkalap' on page 57 ***)

Érrendszeri munkalap (*** 'Érrendszeri munkalap' on page 60 ***)

Nőgyógyászati munkalap (*** 'Nőgyógyászati munkalap' on page 63 ***)

Gyermekgyógyászati munkalap (*** 'Pediátriai munkalap' on page 66 ***)

Neurológiai munkalap (*** 'Neurológiai munkalap' on page 69 ***)

A Basic Calculation Functionality (alapvető számítási funkciók) 
ismeretéhez lásd: (*** 'Alapvető számítási funkciók' on page 3 ***)
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Ortopédiai számítások (*** 'Ortopédiai munkalap' on page 71 ***)

14.1 Alapvető számítási funkciók

A számítás funkciógombja

A [Calc] (Számítás) funkciógombja bekapcsolja a számítási funkciót, és a mérőkereszt 
megjelenik a kimerevített képterületen.

NOTE: A mérések csak olvasás módban lehetségesek.

Az állapotsávon a hanyattegér aktuális funkciója látható.

Az éppen kiválasztott elem mérésének visszavonásához érintse meg a [Cancel] (Mégse) 
gombot az érintőfelületen.

Az alapvető páciensmunkalap-funkciókról a következő fejezetben 
olvashat: (*** 'Alapvető páciensmunkalap funkciók' on page 6 ***)

A mérési jelek elhelyezése a hanyattegérrel történik.

A mérési jelek bevitele és tárolása a jobb vagy bal egérgombbal 
[Set] (Beállít) történik.

A mérési jelek befejezés előtti megváltoztatásához nyomja meg a 
felső egérgombot [Change] (Változtat). Ha ki kíván igazítani egy 
megrajzolt vonalat, nyomja meg ismét a felső egérgombot [Undo] 
(Visszavon).
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Az utolsó mért elem eredményének törléséhez érintse meg a [Delete] (Törlés) gombot az 
érintőfelületen.

A kiválasztott vizsgálat minden mérési eredményének a monitorról és a megfelelő 
munkalapról való törléséhez érintse meg a [Clear Study] (Vizsgálat törlése) gombot az 
érintőfelületen.

Eredmények törlése:

• nyomja meg a [Delete Meas.] (mérés törlése) gombot a kezelőpulton,
• nyomja meg a [Clear all] (Mindet töröl) gombot a kezelőpulton
• vagy érintse meg a [Delete] (töröl) gombot az érintőfelületen.

Kilépés a Calculation (Számítás) programból:

• nyomja meg a [Exit] (Kilépés) gombot a kezelőpulton,
• nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton,
• vagy érintse meg az [Exit] (Kilépés) gombot az érintőfelületen.
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A mérésbeállítás beállításaitól függően a [Freeze] (Kimerevítés) funkciógomb használható 
az éppen végzett mérés utolsó mérési jelének megerősítéséhez.

• A Doppler-mérések optimális felbontásához és pontosságához a [szögkorrekció] 
kurzort a vénatengellyel párhuzamosan kell elhelyezni (a térfogatmérés területén).

• Ha az eredménykijelző megtelik, (max. 4 eredmény), elsőként az első mérés 
eredményének felülírása történik meg.

• Ha több mérést végez, az aktuális mérés a jobb alsó sarokban kerül elhelyezésre. Az 
előző mérések felette jelennek meg (egymást követő sorrendben, mint egy 
léptetőregiszter).

• Az automatikus nyomvonalas mérések kivételével minden mérési eredmény 
automatikusan felvételre kerül a megfelelő munkalapra. Az automata nyomvonalas 
mérés eredményének tárolásához nyomja meg előbb a jobb vagy bal egérgombot 
[Set] (Beállít).

• Az Alkalmazás beállításától és a mérésbeállítás módosításától függően :

• az RI és PI kiszámítása az ED (Végdiasztolé) vagy „MD" (Mid Diastole) használatával 
történik

NOTE: Vdiastole = Vend-diastole vagy Vmin (a kiválasztástól függően)

• Valamennyi korábban beállított mérési jel törlésre kerül az új letapogatás 
megkezdésekor (kimerevítés feloldása -> letapogatás), vagy a mérés eredménye a 
képernyőn megtartásra kerülnek.

• A színkép Doppler burkológörbe egy folyamatos nyomvonallal vagy beállítási 
pontokkal készül

• A Doppler mérési eredmények (az „Auto/Manual Trace" - (Automatikus/kézi 
nyomvonal) beállításai szerint) megjelenítésre kerülnek az automatikus vagy kézi 
nyomvonalas mérést követően (a beállításokat nem veszik figyelembe a 
kardiológiai számítások során).

• a méréselemek (pl. BPD) a szerző nevével vagy anélkül kerülnek megjelenítésre.

A további részleteket lásd: Application Parameters (Alkalmazási paraméterek) (*** 
'Alkalmazási paraméterek' on page 17 ***)

• A mérésbeállítás beállításaitól függően:

• valamennyi korábban beállított mérési jel törlődik, amikor a képsor mód 
aktiválásra vagy a mérés eredménye a képernyőn megtartásra kerül.

• az új kurzor vagy megjelenik, vagy nem a mérés megismétléséhez
• a mérőkereszt (a jelenlegi mérés utolsó mérési jele) rögzül, amikor megnyomjuk a 

[Freeze] (Kimerevítés) funkciógombot, a [Print A] (A nyomtatása) vagy [Print B] (B 
nyomtatása) funkciógombot, [Save] (Mentés) funkciógombot stb. vagy nem

A további részleteket lásd: Global Parameters (Globális paraméterek) (*** 'Általános 
paraméterek' on page 19 ***)

• Emellett sok kijelzési tulajdonság függ a mérésbeállításoktól. Például: a kurzor és a 
méréseredmény betűtípusa kicsi, közepes vagy nagy méretben kerül kijelzésre

A további részleteket és részletes információt lásd: Globális paraméterek (*** 'Általános 
paraméterek' on page 19 ***)

Ezekkel a gombokkal a mód megváltoztatható, és a megfelelő mérések jelennek meg az 
érintőfelületen.
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Az „alkalmazásfüggő" páciensmunkalapok áttekintéséhez, módosításához, 
nyomtatásához stb., érintse meg a [Worksheet] (Munkalap) gombot az érintőfelületen. A 
további részleteket lásd: Basic Patient Worksheet Functions (Alapvető páciensmunkalap 
funkciók) (*** 'Alapvető páciensmunkalap funkciók' on page 6 ***).

Ezzel a billenőkapcsolóval módosítható a mérendő oldal (pl. a bal veséről a jobbra válthat).

Ezzel a billenőkapcsolóval módosítható a mérendő pozíció (pl. a mediálisról proximális 
vagy disztális aortára válthat)

14.2 Alapvető páciensmunkalap funkciók

Minden számítási eredmény rögzítésre kerül az alkalmazásfüggő betegmunkalapokon. Ha 
megnyomja a [Worksheet] (Munkalap) gombot a kezelőpulton, vagy megérinti a 
[Worksheet] (Munkalap) gombot a „Calculation menu" (Számítási menü)-ben, megjelenik a 
kiválasztott mérési alkalmazás munkalapja. (Mindig a munkalap első oldalával kezdje a 
munkát.)

• Munkalap megtekintése (*** 'Munkalap megtekintése' on page 7 ***)

• Munkalap szerkesztése (*** 'Munkalap szerkesztése' on page 8 ***)

• Az alkalmazás megváltoztatása (*** 'Az alkalmazás megváltoztatása' on page 9 ***)

• Vizsgálati megjegyzés (*** 'Vizsgálati megjegyzés' on page 9 ***)

• Munkalap átvitele (*** 'Munkalap átvitele' on page 10 ***)

• Előző munkalapok megtekintése (*** 'Előző munkalapok megtekintése' on page 11 ***)

• Jelentés nyomtatása (*** 'Jelentés nyomtatása' on page 11 ***)

A szülészeti munkalap nyújt néhány további funkciót is. A további 
részleteket lásd: Szülészeti munkalap (*** 'Szülészeti munkalap' on 
page 31 ***).
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14.2.1 Munkalap megtekintése

Nyomja meg a [Worksheet] (Munkalap) gombot a kezelőpulton, vagy érintse meg a 
[Worksheet] (Munkalap) gombot a “Calculation menu" (Számítási menü)-ben a számítások 
eredményeit tartalmazó munkalap megtekintéséhez.

A munkalap a következőképpen jelenik meg (pl. Obstetrics – summary report „Calc", azaz a 
szülészeti számítások összefoglaló jelentése).

Ezzel az érintőfelület alatti billenőkapcsolóval választhatók ki a munkalap további oldalai.

A munkalap bezárásához érintse meg a [Return] (Vissza) gombot az érintőfelületen.

NOTE: Lehetséges a Gyn (nőgyógyászati) és OB (szülészeti) munkalapok közötti váltás (ha mindkét 
munkalap létezik). Lásd: First Trimester OB (Első trimeszter OB) a GYN alkalmazásban (*** 
'Első trimeszter OB (szülészeti) a GYN (nőgyógyászati) alkalmazásban' on page 15 ***).

A következő gombokkal válthat a különböző összefoglaló jelentések között.
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NOTE: A kijelzés a kiválasztott alkalmazástól függ.

Ha a páciensmunkalap XTD-View (XTD-nézet) módban végzett méréseket tartalmaz (lásd: 
*** 'XTD-nézet (Bővített nézet)' on page 32 ***), ez a jel látható a munkalap fejlécén.

14.2.2 Munkalap szerkesztése

A beteg munkalapján tárolt bármely mérés szerkeszthető.

Vigye a kurzort a kívánt mezőre, nyomja meg a jobb vagy bal [Set] (Beállít) egérgombot, és 
írja be a változásokat. A szerkesztett értékek csillaggal jelöltek (* a megváltoztatott érték 
mellett).

Emellett néhány paraméter vagy beállítás megváltoztatható, ha a munkalista oldalon 
rákattintunk az adott mezőre . Például: Módszer: Átlag, Minimum, Maximum vagy Utolsó 
(Method: Average, Minimum, Maximum vagy Last)
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14.2.3 Az alkalmazás megváltoztatása

1. A munkalap alkalmazásának megváltoztatásához érintse meg ezt a gombot az 
érintőképernyőn.

2. Válasszon másik alkalmazást, majd érintse meg a [Return] (Vissza) gombot.

14.2.4 Vizsgálati megjegyzés

Ha megérinti az [Exam Comment] (Vizsgálati megjegyzés) gombot, megtekintheti az „Exam 
Comment" (Vizsgálati megjegyzés) összefoglaló jelentést, megjegyzést adhat meg a 
billentyűzettel, vagy korábban megadott megjegyzést nyithat meg a [Comment A] (A 
megjegyzés), [Comment B] (B megjegyzés) vagy [Comment C] (C megjegyzés) gomb 
megérintésével a menüterületen.
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Ha a megjegyzést már mentették:

• írja be a megjegyzést a billentyűzet használatával, vagy
• érintse meg a [Comment A] (A megjegyzés), [Comment B] (B megjegyzés) vagy 

[Comment C] (C megjegyzés) gombot a korábban megadott megjegyzés 
megnyitásához

Ha nincs elmentett megjegyzés, és el kíván egyet menteni:

a. Írja be a megjegyzést a billentyűzet használatával
b. Érintse meg a [Save as] (Mentés másként) gombot az érintőfelületen.
c. Mentse a bevitt megjegyzést [Comment A] (A megjegyzés), [Comment B] (B 

megjegyzés) vagy [Comment C] (C megjegyzés) néven.
d. Érintse meg a [Return] (Vissza) gombot.

Az összes bevitt megjegyzés törléséhez érintse meg a [Clear] (Törlés) gombot az 
érintőfelületen.

14.2.5 Munkalap átvitele

Kattintson erre a gombra az érintőfelületen a páciensmunkalap adatainak a kiválasztott 
IP-címre, vagy a soros porton csatlakoztatott számítógépre történő átviteléhez.

NOTE: Ha működik „Structured Report Server" kiszolgáló, az adatok átvitele a DICOM Structured 
Reporting (strukturált jelentéskészítő) használatával történik, függetlenül az egyéb (hálózati, 
soros) jelentéskiszolgálók elérhetőségétől.

NOTE: A [Transfer Data] (Adatok átvitele) gomb csak akkor választható ki, ha a „Service: REPORT" 
célt meghatározta a System Setup (Rendszerbeállítások) menüben; lásd: DICOM-cím 
meghatározása (*** '3. 7. 2 DICOM-cím megadása' on page 30 ***).

NOTE: Jelentésadatok fogadása A jelentések fogadására és tárolására képes szoftverek egy 
példája a „PIA" orvosdiagnosztikai dokumentációs és digitális képarchiváló rendszer a 
ViewPoint cégtől. (www.viewpoint-online.com)

NOTE: Ezzel a szoftververzióval CSAK szülészeti és nőgyógyászati munkalapok továbbítása 
lehetséges!
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14.2.6 Előző munkalapok megtekintése

Ugyanazon beteg különböző vizsgálataihoz ugyanaz az azonosító használható minden 
korábbi munkalap megtekintéséhez.

A jelenleg kiválasztott mérési alkalmazás összes meglévő munkalapjának 
megtekintéséhez érintse meg ezt a gombot az érintőfelületen.

1. Válassza ki a kívánt dátumot.
2. Kattintson a [View] (Megtekintés) gombra a kiválasztott betegmunkalap képernyőn 

való megjelenítéséhez.

14.2.7 Jelentés nyomtatása

1. Nyomtatáshoz a „Summary report" (Összefoglaló jelentés) lapot válassza ki.

NOTE: A kijelzés a kiválasztott alkalmazástól függ.

3. Nyomtassa ki a jelenleg kiválasztott mérési alkalmazás jelentését a 
rendszerbeállításokban (System Setup) kiválasztott nyomtatóra (Report printer).

A kívánt nyomtató kiválasztásához lásd: Peripherals (Perifériák) (*** 'Perifériás eszközök' on 
page 14 ***).

A nyomtatott jelentésben szereplő összefoglaló jelentéseket „pipa" 
jelöli. Ha nem akarja, hogy benne legyenek a nyomtatott 
változatban, érintse meg az [Include in Report] (Jelentésbe foglal) 
gombot az érintőfelületen.
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4. A kiválasztott elemek jóváhagyásához és a kinyomtatásra kerülő oldalak 
megtekintéséhez érintse meg ezt a gombot az érintőfelületen.

A következő ablak jelenik meg:

Válassza ki, hogy csak a jelenlegi vagy minden rendelkezésre 
álló jelentést (minden alkalmazást) ki kíván nyomtatni. A 
kiválasztás érinti a „Print" (Nyomtat) gombot is a munkalap 
menüben.

Mindent nyomtat/
nyomtat

A rendelkezésre álló minden jelentés vagy csak a jelenleg 
megjelenített jelentés nyomtatása.
Beállításfüggő.

Előző oldal Az előző jelentésoldal megjelenítése.

Következő oldal A következő jelentésoldal megjelenítése.

Nagyítás A megjelenített jelentés nagyítása.

Kicsinyítés A megjelenített jelentés kicsinyítése.

Alkalmazás: Válassza ki azt a jelentést, amelynek alkalmazását meg kell 
jeleníteni.

Bezárás Nyomtatási kép ablak bezárása nyomtatás nélkül.
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14.3 Hasi számítások

Az „Abdomen" (Hasi) alkalmazás, (gyári alkategória: alapértelmezett) lehetővé tesz 
méréseket, illetve számításokat, különböző mérési elemek felhasználásával, a 2D/3D 
módban, az M módban és a spektrumos Doppler módban. A beállítások részleteit lásd: 
Measure Setup (Mérési beállítás) - Measure & Calc (Mérés és számítás) (*** 'Mérés és 
számítás.' on page 4 ***)

A mérési módszerek a hasi számítási menüben hasonlítanak a 2D, az M és a spektrumos 
Doppler mód általános mérési funkcióihoz.

14.3.1 Hasi számítások elemei

A hasi számítások elemei minden módban a következők:

14.3.2 A hasi számítások megkezdése előtt

1. Nyomja meg a [Patient] (Beteg) gombot a kezelőpanelen, válassza ki az [ABD] lapot, és 
írja be a hasi számításokhoz az összes páciensadatot. A részleteket lásd: Páciens 
adatainak bevitele (*** 'Páciensadatok megadása' on page 7 ***)

NOTE: A korábban végzett minden számítás törléséhez és új mérés megkezdéséhez nyomja meg 
ezt a gombot, és válassza ki az [End Exam] (Vizsgálat vége) vagy [Clear Exam] (Vizsgálat 
törlése) gombot.

2. Győződjön meg arról, hogy a vizsgálófejet és az alkalmazást megfelelően választotta ki. 
Ha más alkalmazást választott, nyomja meg a [Probe] (Vizsgálófej) gombot a kezelőpulton, 
és állítsa át Hasi alkalmazásra. A részleteket lásd: Probe/Program Selection (vizsgálófej/
program kiválasztása) (*** 'Szonda/program kiválasztása' on page 5 ***)

2D/3D mód: máj, epehólyag, hasnyálmirigy, lép , bal/jobb vese, bal/jobb 
veseartéria, főverőér (proximális, középső, disztális), ér

M mód: bal/jobb veseartéria, főverőér (proximális, középső, disztális), ér

Doppler-mód: bal/jobb veseartéria, főverőér (proximális, középső, disztális), ér, 
kapuvéna
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14.3.3 Hasi számítások 2D módban

• Distance Measurements (Távolságmérések) (*** 'Távolságmérések' on page 14 ***) (pl. 
Length (Hosszúság), Height (Magasság) stb.)

• Vessel Area/Vessel Diameter (Érterület és érátmérő) (*** 'Érterület és érátmérő' on 
page 14 ***)

• Stenosis Area/Stenosis Diameter (Szűkület területe és átmérője) (*** 'Szűkület területe 
és a szűkület átmérője' on page 15 ***)

14.3.3.1 Távolság-
mérések

Távolság 2D módban történő méréséhez:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki a kívánt elemet. Például: válassza ki a [Liver] (Máj) elemet.
3. Válassza ki a kívánt mérési paramétert. Például: válassza ki a [Length] (hosszúság) 

paramétert.
4. Használja a hanyattegeret a kurzornak a mérés kezdőpontjára helyezéséhez és 

nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a jelző rögzítéséhez. A második 
kurzor megjelenik.

5. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt. Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

14.3.3.2 Érterület és
érátmérő

Érterület vagy érátmérő 2D módban történő méréséhez:
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1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki a kívánt elemet. Például: válassza ki a [Left Renal Artery] (bal veseartéria) 

gombot.
3. Válassza ki a megfelelő mérési paramétert [Vessel Area] (Érterület) vagy [Vessel 

Diameter] (Érátmérő).
4. Használja a hanyattegeret a kurzornak a mérés kezdőpontjára helyezéséhez és 

nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a jelző rögzítéséhez. A második 
kurzor megjelenik.

5. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt . Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

6. Csak ha a [Vessel Area] (Érterület) került kiválasztásra, állítsa be az ellipszis szélességét 
a hanyattegérrel és ezután nyomja meg újra a jobb [Set] (Beállít) egérgombot.

14.3.3.3 Szűkület
területe és a

szűkület átmérője

A szűkület területének vagy a szűkület átmérőjének 2D módban történő kiszámításához:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki a kívánt elemet.
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3. Válassza ki a megfelelő mérési paramétert: [Stenosis Area] (Szűkület területe) vagy 
[Stenosis Diameter] (Szűkület átmérője).

4. A külső terület (illetve külső átmérő) méréséhez vigye a kurzort a hanyattegérrel a 
mérés kezdőpontjára, és nyomja meg a jobb vagy bal [Set] (Beállít) egérgombot a jelző 
rögzítéséhez.

5. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt. Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

6. Csak abban az esetben, ha a [Stenosis Area] (Szűkület területe) pontot választotta ki, 
állítsa be az ellipszis szélességét a hanyattegérrel, majd nyomja meg újra a jobb oldali 
[Set] (Beállít) egérgombot.

7. A belső terület (illetve átmérő) mérését a fent leírtakkal egyezően hajtsa végre.

Az eredmények (mint a külső és belső terület és a szűkület %-a) automatikusan 
megjelennek.

14.3.4 Hasi számítások M módban

• Vessel Diameter (Érátmérő) (*** 'Érátmérő' on page 16 ***)

• Stenosis Diameter (Szűkület átmérője) (*** 'Szűkület átmérője' on page 16 ***)

• Time (Idő) (*** 'Idő' on page 17 ***)

• HR (Szívfrekvencia) (*** 'HR (Szívritmus)' on page 17 ***)

14.3.4.1 Érátmérő Az érátmérő M módban történő méréséhez:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki a kívánt elemet. Például: válassza ki a [Left Renal Artery] (bal veseartéria) 

gombot.
3. Válassza ki a mérési paramétert [Vessel Diameter] (Érátmérő).
4. Használja a hanyattegeret a kurzornak a mérés kezdőpontjára helyezéséhez és 

nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a jelző rögzítéséhez. A második 
kurzor megjelenik.

5. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt. Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

14.3.4.2 Szűkület
átmérője

A szűkület átmérőjének M módban történő számításához:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki a kívánt elemet. Például: válassza ki a [Left Renal Artery] (bal veseartéria) 

gombot.
3. Válassza ki a mérési paramétert [Stenosis Diameter] (Szűkület átmérője).
4. A külső átmérő méréséhez vigye a kurzort a hanyattegérrel a mérés kezdőpontjára, és 

nyomja meg a jobb vagy bal [Set] (Beállít) egérgombot a jelző rögzítéséhez.
5. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 

(Beállít) gombot.
NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 

mérés befejezése előtt. Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

6. A belső átmérő mérését a fent leírtakkal egyezően hajtsa végre.

Az eredmények (mint külső és belső átmérő, illetve a szűkület %-ban) automatikusan 
megjelennek.
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14.3.4.3 Idő Az idő M módban történő méréséhez:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki a kívánt elemet. Például: válassza ki a [Left Renal Artery] (bal veseartéria) 

gombot.
3. Horizontális időintervallum méréséhez érintse meg a [Time] (Idő) gombot. A képernyőn 

egy vonal jelenik meg.
4. Mozgassa a vonalat a mérés kezdőpontjára és nyomja meg a jobb vagy bal 

egérgombot [Set] (Beállít).
NOTE: A kezdőpont módosítására, nyomja meg a felső egérgombot. A második vonal (az 

elsővel párhozamos) is megjelenik.

5. Mozgassa ezt a vonalat a hanyattegér használatával a mérés végpontjához és nyomja 
meg [Set] (Beállít) gombot.

14.3.4.4 HR (Szívrit-
mus)

A pulzusszám (HR) M módban történő méréséhez:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.

2. Válassza ki a kívánt elemet. Például: válassza ki a [Left Renal Artery] (bal veseartéria) 
gombot.

3. Érintse meg a [HR] (Szívfrekvencia) gombot az érintőfelületen. Egy vonal jelenik meg a 
képernyőn.

4. Mozgassa a vonalat az időszak kezdőpontjára és nyomja meg a jobb vagy bal 
egérgombot [Set] (Beállít). A második vonal megjelenik.

5. Az érintőfelület alatt lévő forgatógombbal válassza ki a méréshez szükséges 
szívritmusciklusok számát.

6. Vigye a második vonalat a periódus végpontjához (a kiválasztott mérendő pulzusszám 
ciklusoknak megfelelően).

7. Nyomja meg újra a jobb vagy a bal [Set] (Beállít) egérgombot. A pulzusszám kijelzésre 
kerül.
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14.3.5 Hasi számítások színkép-Doppler módban

Sok lehetőség van a különböző erek színkép-Doppler módban történő mérésére:

• Auto Trace (Automatikus nyomvonal) (*** 'Automatikus nyomvonal' on page 18 ***)

• Manual Trace (Kézi nyomvonal) (*** 'Kézi nyomvonal' on page 19 ***)

• Measurement of Each Item (Minden elem mérése) (*** 'Minden elem mérése' on page 
19 ***)

• A PSV/EDV RI+SD érték mérése (*** 'A PSV/EDV RI+SD érték mérése' on page 19 ***)

• Time (Idő) (*** 'Idő' on page 20 ***)

• HR (Szívfrekvencia) (*** 'HR (Szívritmus)' on page 20 ***)

14.3.5.1 Automa-
tikus nyomvonal

1. A feldolgozható Doppler színkép előállítását követően nyomja meg a [Calc] (Számítás) 
gombot a kezelőpulton.

2. Válassza ki a kívánt mérési elemet és ezután válassza ki az [Auto Trace] (Automatikus 
nyomvonal) gombot. A Doppler-színkép automatikus követésre kerül és az eredmények 
megjelennek.

3. Válassza ki a burkológörbe érzékenységét (a műtermékek kiszűrésére).

4. Válassza ki a burkológörbe-nyomvonal (felső, mindkettő, alsó) módjának csatornáját.
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5. Ha szükséges, állítsa be az [Angle] (Szög) és a [Baseline] (Alapvonal) értékeket.

Az állapotsávon a hanyattegér aktuális funkciója látható.

6. Nyomja meg a jobb vagy bal [Set] (Beállít) egérgombot a mérés befejezéséhez.

Megjegyzés: A Doppler mérési eredmények kiválasztásához - amelyeknek az automatikus 
nyomvonal után meg kell jelenniük - lásd: Alkalmazási paraméterek (*** 'Alkalmazási 
paraméterek' on page 17 ***).

14.3.5.2 Kézi nyo-
mvonal

1. A feldolgozható Doppler színkép előállítását követően nyomja meg a [Calc] (Számítás) 
gombot a kezelőpulton.

2. Válassza ki a kívánt mérési elemet és ezután válassza ki a [Manual Trace] (Kézi 
nyomvonal) gombot. A kurzor megjelenik a Doppler színképen.

3. Vigye a kurzort az időtartam kezdő pontjára és nyomja meg a jobb vagy bal [Set] 
(Beállít) egérgombot a jelző rögzítéséhez. Kezdje meg a nyomvonalat.

NOTE: A nyomvonal módosításához nyomja meg a felső [Undo] (Visszavon) egérgombot 
ismételten.

4. Húzza a nyomvonalat az időtartam végéhez, és nyomja meg a [Set] (Beállít) gombot a 
jel rögzítéséhez.

Megjegyzés: A Doppler mérési eredmények kiválasztásához - amelyeknek a mérést 
követően (= „Auto/Manual Trace" - Auto/Kézi nyomvonal) meg kell jelenniük - és annak 
kiválasztásához, hogy a burkológörbe folyamatos nyomvonal vagy pontok 
meghatározásával készüljön (= „Manual Trace Mode" - Kézi nyomvonal mód) lásd: 
Alkalmazási paraméterek (*** 'Alkalmazási paraméterek' on page 17 ***).

14.3.5.3 Minden
elem mérése

1. A feldolgozható Doppler színkép előállítását követően nyomja meg a [Calc] (Számítás) 
gombot a kezelőpulton.

2. Válassza ki a kívánt mérési elemet, és ezután válassza ki a [Accel.], [Vel.], [RI] vagy [PI] 
gombot. A kurzor megjelenik a Doppler színképen.

3. Végezze el a mérést a jobb vagy bal [Set] (Beállít) egérgomb használatával.

14.3.5.4 A PSV/EDV
RI+SD érték mérése

1. A megfelelő kép előállítását követően nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a 
kezelőpulton.

2. Válassza ki a kívánt mérési elemet és ezután válassza ki a [PSV/EDV RI+SD] 
menügombot. A PSV méréshez megjelenik egy vízszintes vonal.

3. Végezze el a PSV mérését a hanyattegér görgetésével, és nyomja meg a jobb vagy bal 
[Set] (Beállít) egérgombot. Az EDV méréséhez a vízszintes vonal megjelenik.

4. Végezze el az EDV mérését a hanyattegér görgetésével, és nyomja meg újra a jobb 
vagy bal [Set] (Beállít) egérgombot.

NOTE: A PSV, EDV, RI és S/D mérési eredményei megjelennek, és tárolódnak a jelentésben.

Egy zöld vonal jelenik meg a színkép bal oldalán. Nyomja meg a 
felső egérgombot, [Change] (Változtat), a vonal mozgatásához és a 
kezdőciklus módosításához (a vonal átvált sárgára). Nyomja meg a 
jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a vonal rögzítéséhez. Egy 
zöld vonal jelenik meg a színkép jobb oldalán. Nyomja meg újra a 
[Change] (Változtat) gombot (a vonal sárgára vált), mozgassa a 
vonalat a végciklus beállításához és rögzítse azt a [Set] (Beállít) 
gombbal.

FIGYELEM A burkológörbe meghatározásához a Doppler színkép tiszta és alacsony zajszintű 
felvétele szükséges. Egyébként a kijelzett mérési eredmények megbízhatósága nem 
biztosítható!
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14.3.5.5 Idő Az idő méréséhez a spektrumos Doppler módban:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki a kívánt elemet. Például: válassza ki a [Left Renal Artery] (bal veseartéria) 

gombot.
3. Horizontális időintervallum méréséhez érintse meg a [Time] (Idő) gombot. A képernyőn 

egy vonal jelenik meg.
4. Mozgassa a vonalat a mérés kezdőpontjára és nyomja meg a jobb vagy bal 

egérgombot [Set] (Beállít).
NOTE: A kezdőpont módosítására, nyomja meg a felső egérgombot. A második vonal (az 

elsővel párhozamos) is megjelenik.

5. Mozgassa ezt a vonalat a hanyattegér használatával a mérés végpontjához és nyomja 
meg [Set] (Beállít) gombot.

14.3.5.6 HR (Szívrit-
mus)

A pulzusszám (HR) színkép-Doppler módban történő méréséhez:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki a kívánt elemet. Például: válassza ki a [Left Renal Artery] (bal veseartéria) 

gombot.
3. Érintse meg a [HR] (Szívfrekvencia) gombot az érintőfelületen. Egy vonal jelenik meg a 

képernyőn.
4. Mozgassa a vonalat az időszak kezdőpontjára és nyomja meg a jobb vagy bal 

egérgombot [Set] (Beállít). A második vonal megjelenik.
5. 4. Az érintőfelület alatt lévő forgatógombbal válassza ki a méréshez szükséges 

szívritmus-ciklusok számát.
6. Vigye a második vonalat a periódus végpontjához (a kiválasztott mérendő pulzusszám 

ciklusoknak megfelelően).
7. Nyomja meg újra a jobb vagy a bal [Set] (Beállít) egérgombot. A pulzusszám kijelzésre 

kerül.

14.4 Hasi munkalap

Nyomja meg a [Worksheet] (Munkalap) gombot a kezelőpulton, vagy érintse meg a 
[Worksheet] (Munkalap) gombot a „Calculation menu" (Számítási) menüben a hasi 
számítások részletes eredményeit tartalmazó jelentés megtekintéséhez.
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Ezzel az érintőfelület alatti billenőkapcsolóval választhatók ki a munkalap további oldalai.

A munkalap bezárásához érintse meg a [Return] (Vissza) gombot az érintőfelületen.

A további leírást lásd: Alapvető páciensmunkalap funkciók (*** 'Alapvető páciensmunkalap 
funkciók' on page 6 ***).

14.5 Kis szervek számításai

A „Small parts" (Kis szervek) alkalmazás (gyári alkategória: alapértelmezett) különböző 
mérési elemek felhasználásával méréseket és számításokat tesz lehetővé a 2D/3D, az M és 
a színkép-Doppler módban. A beállítások részleteit lásd: Measure Setup (Mérési beállítás) - 
Measure & Calc (Mérés és számítás) (*** 'Mérés és számítás.' on page 4 ***)

A mérési módszerek a Small Parts (kis szervek) számítási menüben hasonlítanak a 2D, M és 
színkép Doppler mód általános mérési funkcióihoz.

14.5.1 A kis szervek számításainak elemei

A kis szervek számításainak elemei az egyes módokban a következők:

2D/3D mód: bal/jobb pajzsmirigy, bal/jobb here

M mód: ér

Doppler-mód: ér
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14.5.2 A kis szervek számításainak megkezdése előtt

1. Nyomja meg a [Patient] (Beteg) gombot a kezelőpanelen, válassza ki az [SM P] lapot, és 
írja be a hasi számításokhoz az összes páciensadatot. A részleteket lásd: Páciens 
adatainak bevitele (*** 'Páciensadatok megadása' on page 7 ***)

NOTE: A korábban végzett minden számítás törléséhez és új mérés megkezdéséhez nyomja meg 
ezt a gombot, és válassza ki az [End Exam] (Vizsgálat vége) vagy [Clear Exam] (Vizsgálat 
törlése) gombot.

2. Győződjön meg arról, hogy a vizsgálófejet és az alkalmazást megfelelően választotta ki. 
Ha más alkalmazást választott, nyomja meg a [Probe] (Vizsgálófej) gombot a 
kezelőpulton, és váltsa át a Kis szervek alkalmazásra. A részleteket lásd: Probe/Program 
Selection (vizsgálófej/program kiválasztása) (*** 'Szonda/program kiválasztása' on page 5 
***)

14.5.3 Kis szervek számításai 2D módban

• Distance Measurements (Távolságmérések)) (pl. hosszúság, magasság stb.)
• érterület/érátmérő 
• szűkület területe/szűkület átmérője 

14.5.4 Kis szervek számításai M módban

• érátmérő 
• szűkület átmérője 
• Idő
• HR (pulzusszám) 

A mérési eljárások 2D módban megegyeznek az „Abdomen" (Hasi) 
alkalmazással. Lásd: Hasi számítások 2D módban (*** 'Hasi 
számítások 2D módban' on page 14 ***).

A mérési eljárások M módban megegyeznek az „Abdomen" (Hasi) 
alkalmazással. Lásd: Hasi számítások M-módban (*** 'Hasi 
számítások M módban' on page 16 ***).
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14.5.5 Kis szervek számításai színkép-Doppler módban

• Automatikus nyomkövetés
• Kézi nyomvonal
• Minden elem mérése 
• A PSV/EDV RI+SD mérése 
• Idő
• HR (pulzusszám) 

14.6 Kis szervek munkalapja

Nyomja meg a [Worksheet] (Munkalap) gombot a kezelőpulton, vagy érintse meg a 
[Worksheet] (Munkalap) gombot a „Calculation menu" (számítási) menüben a kis szervek 
számításainak részletes eredményeit tartalmazó jelentés megtekintéséhez.

Ezzel az érintőfelület alatti billenőkapcsolóval választhatók ki a munkalap további oldalai.

A munkalap bezárásához érintse meg a [Return] (Vissza) gombot az érintőfelületen.

A mérési eljárások színkép Doppler módban megegyeznek az 
„Abdomen" (Hasi) alkalmazással. Lásd: Hasi számítások Spectral 
(színkép)-Doppler módban (*** 'Hasi számítások színkép-Doppler 
módban' on page 18 ***).
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A további leírást lásd: Alapvető páciensmunkalap funkciók (*** 'Alapvető páciensmunkalap 
funkciók' on page 6 ***).

14.7 Szülészeti számítások

Az „Obstetric" (Szülészeti) alkalmazás, (gyári alkategória: alapértelmezett) lehetővé tesz 
méréseket és számításokat, különböző mérési elemek felhasználásával, a 2D/3D, az M és a 
spektrumos Doppler módban. A beállítások részleteit lásd: Measure Setup (Mérési beállítás) 
- Measure & Calc (Mérés és számítás) (*** 'Mérés és számítás.' on page 4 ***)

A mérési módszerek (pl. terhesség kora és mérete, magzat súlya stb.) a szülészeti 
számítások menüben hasonlítanak a 2D, az M és a spektrumos Doppler mód általános 
mérési funkcióihoz

14.7.1 Szülészeti számítások elemei

A szülészeti számítások elemei az egyes módokban a következők:

Rövidítések leírása – lásd: Annex (Melléklet)

14.7.2 A szülészeti számítások megkezdése előtt

1. Nyomja meg a [Patient] (Beteg) gombot a kezelőpanelen, válassza ki az [OB] lapot, és 
vigye fel az összes páciensadatot a szülészeti számításokhoz (pl. LMP és magzatok száma). 
A részleteket lásd: Páciens adatainak bevitele (*** 'Páciensadatok megadása' on page 7 
***)

NOTE: A korábban végzett minden számítás törléséhez és új mérés megkezdéséhez nyomja meg 
ezt a gombot, és válassza ki az [End Exam] (Vizsgálat vége) vagy [Clear Exam] (Vizsgálat 
törlése) gombot.

Minden OB vizsgálat több terhességi vizsgálatot támogat, külön munkalap-információkkal 
minden magzatra.

2D/3D mód:

magzatbiometria (BPD, HC, AC, FL, HL, OFD; APAD, TAD, CEREB, NF), korai 
terhesség (CRL, GS, YS, BPD, FL, NT), magzati hosszú csontok (HL, RAD, 
ULNA, TIB, FIB, CLAV), magzati koponya (CEREB, CM, BOD, IOD, NT, Va, 
Vp, HEM, C.S.P, NF), AFI, méh, bal/jobb petefészek

M mód: FHR (magzati pulzusszám)

Doppler-
mód:

köldökzsinórvéna, ductus venosus, placenta artéria, bal/jobb 
méhartéria, bal/jobb petefészek artéria, bal/jobb MCA (középső agyi 
artéria), bal/jobb karotisz (nyaki verőér), Ao (főverőér), FHR (magzati 
pulzusszám)

A többes terhesség vizsgálatához a mérés elvégzése előtt be 
kell írni ezen a lapon a magzatok számát („Fetus #") (max. 4 
magzat).
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Ha a magzatszámot bevitte, egy páciens több magzata is mérhető.

Érintse meg az érintőfelület alatti billenőkapcsolót az első (A) magzatról a második (B), a 
harmadik (C) vagy a negyedik (D) magzatra történő átváltáshoz.

2. Győződjön meg arról, hogy a vizsgálófejet és az alkalmazást megfelelően választotta ki. 
Ha más alkalmazást választott, nyomja meg a [Probe] (Vizsgálófej) gombot a kezelőpulton, 
és váltsa át a szülészet alkalmazásra. A részleteket lásd: Probe/Program Selection 
(vizsgálófej/program kiválasztása) (*** 'Szonda/program kiválasztása' on page 5 ***)

14.7.3 Szülészeti számítások 2D módban

• Distance Measurements (Távolságmérések) (*** 'Távolságmérések' on page 25 ***) (pl. 
BPD, FL stb.)

• Circumference Measurements (Kerületmérések) (*** 'Kerületmérések' on page 27 ***) 
(pl. HC, AC stb.)

• AFI Calculation (AFI számítás) (*** 'AFI számítás' on page 27 ***)

14.7.3.1 Távolság-
mérések

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki a vizsgálatot a megfelelő elem vonatkozásában. Például: válassza ki a 

[Fetal Biometry] (Magzati biometria) gombot.
3. Válassza ki a kívánt mérési paramétert. Például: válassza ki a [BPD] (BPD)-t.
4. Használja a hanyattegeret a kurzornak a mérés kezdőpontjára helyezéséhez és 

nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a jelző rögzítéséhez. A második 
kurzor megjelenik.

5. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt . Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.
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14.7.3.2 A GS (mag-
zatburok) számítása

NOTE: A GS (Gestational Sac) (magzatburok) számítás 2 módszerrel lehetséges:

1. 3 távolság mérése (középérték = GS átmérő)
2. 1 távolság mérése (középérték = GS átmérő)

A kívánt számítási módszer kiválasztásához olvassa át a következőket: Measure Setup 
(Mérési beállítás) - Alkategória, vizsgálat vagy mérési elem szerkesztése (*** 'Alkategória, 
tanulmány vagy mérendő tétel szerkesztéséhez' on page 12 ***)

1. módszer:

A „Triple Caliper" (Hármas mérőkereszt) 3 mérést (D1, D2, D3 (hosszúság, szélesség, 
magasság)) igényel, mielőtt a kort megjelenítené. A kor a három mérés középértékéből 
származtatott.

1. Érintse meg az [Early Gestation] (Korai terhesség), majd a [GS] gombot az 
érintőfelületen. A kurzor megjelenik.

2. Használja a hanyattegeret a kurzornak a mérés kezdőpontjára helyezéséhez és 
nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a jelző rögzítéséhez. A második 
kurzor megjelenik.

3. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt. Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

4. Mérje meg a második távolságot a fent leírt módon.
5. Végezze el a harmadik távolság mérését ugyanilyen módon.

2. módszer:

Az eredmény 1 távolság mérését követően azonnal megjelenik.

1. Érintse meg az [Early Gestation] (Korai terhesség), majd a [GS] gombot az 
érintőfelületen. A kurzor megjelenik.

2. Használja a hanyattegeret a kurzornak a mérés kezdőpontjára helyezéséhez és 
nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a jelző rögzítéséhez. A második 
kurzor megjelenik.

3. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot. Kijelzésre kerül a két pont közötti távolság.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt. Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.
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14.7.3.3 Kerület-
mérések

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki a vizsgálatot a megfelelő elem vonatkozásában. Például: válassza ki a 

[Fetal Biometry] (Magzati biometria) gombot.
3. Válassza ki a kívánt mérési paramétert. Például: válassza ki a [HC] (HC)-t.
4. A hanyattegér használatával vigye a kurzort a mérendő alakzat körvonalára. Nyomja 

meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a jel rögzítéséhez. A második kurzor 
megjelenik.

5. Mozgassa a második kurzort (egy teljes ellipszis alakra) és nyomja meg újra a [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt . Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

6. Az ellipszis szélességét állítsa be a hanyattegérrel, és nyomja meg a jobb egérgombot, 
[Set] (Beállít).

14.7.3.4 AFI
számítás

Az AFI, (Amniotic Fluid Index - magzatvíz index) számítására (távolságok mérése több 
képen):

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Érintse meg az [AFI] gombot, majd válassza ki a [Q1] elemet.
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3. Használja a hanyattegeret a kurzornak a mérés kezdőpontjára helyezéséhez és 
nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a jelző rögzítéséhez. A második 
kurzor megjelenik.

4. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot. Kijelzésre kerül a két pont közötti távolság.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt. Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

5. Nyomja meg a [Freeze] (Kimerevítés) gombot a letapogatási módhoz való 
visszatérésre, rögzítse a következő képet és ezután újra nyomja meg [Freeze] 
(Kimerevítés) gombot.

6. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton, válassza ki a [Q2] elemet, és 
végezze el a mérést a hanyattegér és a jobb egérgomb használatával.

7. Végezze el a [Q3] és a [Q4] távolságának a mérését ugyanilyen módon.

14.7.4 A 2D mérési eredmények megjelenítése

BPD: Mérés típusa GA: Terhesség kora EDD: Szülés becsült időpontja

NOTE: EDD (Estimated Day of Delivery-szülés becsült időpontja) csak akkor jelenik meg, ha a „Show 
EDD calc. on screen" (EDD számítás mutatása a képernyőn) mezőben a mérésbeállításoknál 
az „Yes" (igen) kerül kiválasztásra. A további részleteket lásd: Global Parameters (Globális 
paraméterek) (*** 'Általános paraméterek' on page 19 ***)

3 lehetőség van a 2D mérési eredmények megjelenítésére:

1.

Ha nem áll rendelkezésre klinikai GA, nem jelenik meg növekedési százalék (%) vagy 
standard eltérés (SD)

2.

A Standard eltérés (pl. 0,6SD) megjelenítéséhez

pl.
Középérték:
Min./Max.:
tartományon kívül:

0,00 SD
-2SD / +2SD
< SD / > SD
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NOTE: A „Growth Dev. Display" (Növekedési elt . megmutat.) mező értéke a mérésbeállításoknál „SD" 
(SD). A további részleteket lásd: Global Parameters (Globális paraméterek) (*** 'Általános 
paraméterek' on page 19 ***)

3.

Növekedési százalék (pl. 71,9%) megjelenítése

NOTE: A „Growth Dev. Display" (Növekedési elt. megmutat.) mező értéke a mérésbeállításoknál „%". 
A további részleteket lásd: Global Parameters (Globális paraméterek) (*** 'Általános 
paraméterek' on page 19 ***)

pl.
Középérték:
Min./Max.:
tartományon kívül:

50%
5.0% / 95.0%
<5.0% / >95.0%
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14.7.5 Szülészeti számítások M módban

• FHR (pulzusszám) 

14.7.6 Szülészeti számítások színkép-Doppler módban

• Automatikus nyomkövetés
• Kézi nyomvonal
• Minden elem mérése 
• A PSV/EDV RI+SD mérése 
• HR (pulzusszám) 

• FHR (Magzati szívfrekvencia) (*** 'FHR (Magzati szívritmus)' on page 30 ***)

14.7.6.1 FHR (Mag-
zati szívritmus)

1. A magzati pulzusszám spektrumos Doppler módban (vagy M módban) történő 
méréséhez nyomja meg a [Calc] (Szám.) gombot a kezelőpanelen.

2. Válassza ki a [FHR] (FHR) elemet és a mérési paramétert [FHR] (FHR). A képernyőn egy 
függőleges vonal jelenik meg.

3. Mozgassa a vonalat az időszak kezdőpontjára és nyomja meg a jobb vagy bal 
egérgombot [Set] (Beállít). A második vonal megjelenik.

4. Vigye a második vonalat az időszak végpontjára.

5. Az érintőképernyő alatt lévő forgatógombbal válassza ki a méréshez szükséges 
szívciklusok számát.

6. Ha szükséges, állítsa be az [Angle] (Szög) és a [Baseline] (Alapvonal) értékeket.

7. Nyomja meg újra a jobb vagy a bal [Set] (Beállít) egérgombot. A pulzusszám kijelzésre 
kerül.

A mérési eljárás megegyezik a Doppler módban végzett méréssel. 
Lásd: Szülészeti számítások színkép-Doppler módban (*** 
'Szülészeti számítások színkép-Doppler módban' on page 30 ***).

A mérési eljárások színkép Doppler módban megegyeznek az 
„Abdomen" (Hasi) alkalmazással. Lásd: Hasi számítások Spectral 
(színkép)-Doppler módban (*** 'Hasi számítások színkép-Doppler 
módban' on page 18 ***).
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14.8 Szülészeti munkalap

Nyomja meg a [Worksheet] (Munkalap) gombot a kezelőpulton, vagy érintse meg a 
[Worksheet] (Munkalap) gombot a „Calculation menu" (Számítási) menüben a szülészeti 
számítások részletes eredményeit tartalmazó jelentés megtekintéséhez.

A munkalap a következőképpen jelenik meg (pl. “Calc" (Szám.) összefoglaló jelentés ).

Az érintőfelület alatti billenőkapcsolóval a mért magzat (pl. A magzat) munkalapjának 
további oldalai is kiválaszthatók.

Érintse meg az érintőfelület alatti billenőkapcsolót az első (A) magzatról a második (B), a 
harmadik (C) vagy a negyedik (D) magzatra történő átváltáshoz.

A munkalap bezárásához érintse meg a [Return] (Vissza) gombot az érintőfelületen.

A szülészeti munkalap külső megjelenése a következőktől függ:
• a szülészeti betegadatok oldalon megadott információk,
• Measure Setup Pages (mérési beállítás oldalon) végrehajtott 

módosítások; a részleteket lásd: (*** 'A mérési beállítások oldalak' 
on page 4 ***),

• az elvégzett mérések és
• a kiválasztott „summary report" („összefoglaló jelentés") oldalak.
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A következő gombokkal válthat a különböző összefoglaló jelentések között.

NOTE: Most már lehetséges a Gyn (nőgyógyászati) és OB (szülészeti) munkalapok közötti váltás (ha 
mindkét munkalap létezik). Lásd: Első trimeszter OB a GYN alkalmazásban (*** 'Első 
trimeszter OB (szülészeti) a GYN (nőgyógyászati) alkalmazásban' on page 15 ***)

A további funkciókat lásd: Alapvető páciensmunkalap funkciók (*** 'Alapvető 
páciensmunkalap funkciók' on page 6 ***).

14.8.1 Összefoglaló jelentés - Calc (Számítás)

Ez az “alapértelmezett" oldal, ami megjelenik a munkalap funkció aktválását követően.

14.8.2 Összefoglaló jelentés - Fetal Anatomy (Magzati anatómia)

Megjelenik a magzat (pl. A magzat) anatómiai ellenőrző listájának első oldala.

Az ellenőrző lista minden értéke “Normal" (Normál) tartományra van állítva.

Az “összefoglaló jelentés - Calc" mindig szerepel a nyomtatott 
jelentésben. A további részleteket lásd: Jelentés nyomtatása (*** 
'Jelentés nyomtatása' on page 11 ***).
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Az ellenőrző lista minden értéke törlésre kerül.

14.8.3 Összefoglaló jelentés - Graph (Grafikon)

Ha az érintőpanelen megérinti ezt a gombot, bármely tárolt mérés megtekinthető 
grafikonon. (pl. Egyes kijelző)

A tárolt mérésgrafikák megtekintéséhez válassza ki a kívánt elemet a hanyattegérrel és 
annak gombjaival.

Ikerterhesség esetén minden magzat növekedését különböző jel jelöli.

A tárolt mérési grafikákat bejelölt négyzetek mutatják. A paramétereket a hanyattegérrel 
és annak gombjaival választhatja ki és törölheti.

NOTE: A jelentés nyomtatása előtt ellenőrizze a kijelölést. Lásd: Jelentés nyomtatása (*** 'Jelentés 
nyomtatása' on page 11 ***).

Jelenlegi: Mutatja a kiválasztott magzat jelenlegi terhességi korát stb.

Előzmény: A nyíl gombokkal (tu) minden magzat kórtörténete megtekinthető.
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A grafikonos megjelenítés megváltoztatásához érintse meg a [Bar] (Oszlop), [Single] (Egyes) 
vagy [Quad] (Négyes) gombot az érintőfelületen.

Bar - Oszlopmegjelenítés

NOTE: Az oszlopgrafika a jelentésbe is befoglalható.

Single (Egyes) megjelenítés

Nyomtató: Kattintson a [Format] (Formátum) gombra a grafikus elemek 
nyomtatási formátumának megváltoztatásához.

GA 
hivatkozás: Válassza ki valamelyiket: GA(LMP) vagy GA(AUA)

Rajz:
Válassza ki valamelyiket: Current (jelenlegi) vagy Trend. Lásd: Patient 
Information (Páciensadatok) – Szülészeti (OB) (*** 'Páciensadatok – 
Szülészet (OB)' on page 13 ***)

Magzat: Csak ikerterhességnél.
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Quad (Négyes) megjelenítés

14.8.4 Összefoglaló jelentés - Magzatok összehasonlítása

Érintse meg ezt a gombot a mért magzatok minden mérési eredményének 
összevetéséhez.
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14.8.5 Összefoglaló jelentés - Általános

Ez az “Summary report" (összefoglaló jelentés) csak akkor aktív, ha generikus mérést 
végeztek. A további részleteket lásd: Generic Measurements (Általános mérések) (*** 
'Általános mérések' on page 2 ***).

14.8.6 Összefoglaló jelentés - Exam Comment (Vizsgálati megjegyzés)

Ha megérinti ezt a gombot, a billentyűzettel megjegyzést adhat meg, vagy a [Comment A] 
(A megjegyzés), [Comment B] (B megjegyzés), illetve [Comment C] (C megjegyzés) gombbal 
korábban megadott megjegyzést nyithat meg. A további részleteket lásd: Exam Comment 
(Vizsgálati megjegyzés) (*** 'Vizsgálati megjegyzés' on page 9 ***).

Az „Összefoglaló jelentés - vizsgálati megjegyzés" mindig szerepel 
a nyomtatott jelentésben. A további részleteket lásd: Jelentés 
nyomtatása (*** 'Jelentés nyomtatása' on page 11 ***).
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14.9 Kardiológiai számítások

A “Cardiology" (Kardiológiai) alkalmazás, (gyári alkategória: alapértelmezett) lehetővé tesz 
a 2D/3D módban, M módban és színkép-Doppler módban történő méréseket/
számításokat, különböző mérési elemek felhasználásával. A beállítások részleteit lásd: 
Measure Setup (Mérési beállítás) - Measure & Calc (Mérés és számítás) (*** 'Mérés és 
számítás.' on page 4 ***)

A mérési módszerek a kardiológiai számítási menüben hasonlítanak a 2D-, M- és színkép 
Doppler-mód általános mérési funkcióihoz.

14.9.1 A kardiológiai számítások elemei

A kardiológiai számítások elemei minden módban a következők:

Rövidítések leírása – lásd: Annex (Melléklet)

2D/3D mód:

LV Simpson (Egyes & kettős sík), Volume A/L (Volume Area/
hosszúság), LV-tömeg (Epi & Endo terület, LV hosszúság), LV 
(RVD, IVS, LVD, LVPW), LVOT átmérő, RVOT átmérő, MV (A táv., B 
táv. , terület), TV (átmérő), AV/LA (aortabillentyű & bal pitvar 
átmérő), PV (átmérő)

C (Color-színes) mód: PISA

M mód:
LV (IVS, LVD, LVPW, RVD), AV/LA (aortagyök átm., LA Diam, AV 
Cusp Separation, aortagyök ampl.), MV (D-E, E-F dőlés, A-C 
intervallum, E-EPSS, E-S táv.), HR (pulzusszám)

Doppler-mód:

MV (kéthegyű mitrális billentyű), AoV (aortabillentyű), TV 
(tüdőbillentyű), PV (tüdőbillentyű), LVOT & RVOT-Doppler (bal & 
jobb kamra kiáramlási szerve), tüdőerek, PAP (tüdőverőér-
nyomás mérése), HR (szívfrekvencia)

Egyéb mérések & 
számítások:

Diasztolés térfoga (Bi), szisztolés térf. (Bi), verőtérfogat, 
térfogatáramlás, perctérfogat, ejekciós frakció, frakcionális 
megrövidülés, szívizom-megvastagodás, LA/Ao, arány, E/A 
csúcsgrádiens, csúcsgrádiens-gyorsulás, átlagos grádiens, 
átlagos grádiens-gyorsulás, VTI, TVA, PG, PHT, MVA, AVA, ERO 
stb.
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14.9.2 A kardiológiai számítások megkezdése előtt

1. Nyomja meg a [Patient] (Beteg) gombot a kezelőpanelen, válassza ki a [CARD] lapot, és 
írja be a kardiológiai számításokhoz az összes páciensadatot. A részleteket lásd: Páciens 
adatainak bevitele (*** 'Páciensadatok megadása' on page 7 ***)

NOTE: A korábban végzett minden számítás törléséhez és új mérés megkezdéséhez nyomja meg 
ezt a gombot, és válassza ki az [End Exam] (Vizsgálat vége) vagy [Clear Exam] (Vizsgálat 
törlése) gombot.

2. Győződjön meg arról, hogy a vizsgálófejet és az alkalmazást megfelelően választotta ki. 
Ha más alkalmazást választott, nyomja meg a [Probe] (Vizsgálófej) gombot a kezelőpulton, 
és állítsa át a kardiológiai alkalmazásra. A részleteket lásd: Probe/Program Selection 
(vizsgálófej/program kiválasztása) (*** 'Szonda/program kiválasztása' on page 5 ***)

14.9.3 Kardiológiai számítások 2D módban

• LV (BK) Simpson (*** 'LV Simpson' on page 39 ***)

• Vol A/L (térfogat terület/hosszúság) (*** 'Vol A/L (térfogat terület/hosszúság)' on page 
39 ***)

• LV (bal kamra) (*** 'LV (bal kamra)' on page 40 ***)

• LV mass (BK tömeg) (*** 'LV tömeg' on page 40 ***)

• LVOT- vagy RVOT Diameter (átmérő) (*** 'LVOT- vagy RVOT-átmérő' on page 41 ***)

• MV (mitrális billentyű) (*** 'MV (mitrális billentyű)' on page 42 ***)

• TV (tricuspidalis billentyű) (*** 'TV (háromhegyű billentyű)' on page 43 ***)

• AV/LA (aortabillentyű/bal pitvar) (*** 'AV/LA (Aortabillentyű/bal pitvar)' on page 43 ***)

• PV (tüdőbillentyű) (*** 'PV (tüdőbillentyű)' on page 43 ***)
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14.9.3.1 LV Simpson A bal kamrai (végdiasztolés vagy végszisztolés) térfogat kiszámítása 2D módban:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. válassza ki az elemet [LV Simps.] (LV Simps.).
3. Válassza ki a kívánt mérési paramétert. Például: válassza ki a [4CH Dias.] (4HC diaszt.)-

t.
4. Végezze el a bal kamra kerületmérését a hanyattegér használatával, és ezután 

nyomja meg a jobb vagy bal [Set] (Beállít) egérgombot.
5. Vigye a kurzort a bal kamra hosszanti tengelyére, és állítsa be a végpontot a [Set] 

(Beállít) gombbal.

14.9.3.2 Vol A/L (tér-
fogat terület/

hosszúság)

A Volume A/L kiszámítása 2D módban:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki az elemet [Vol A/L] (Vol A/L).
3. Válassza ki a kívánt mérési paramétert. Például: [LV Vol. Dias.]
4. Végezze el a bal kamra kerületmérését a hanyattegér használatával, és ezután 

nyomja meg a jobb vagy bal [Set] (Beállít) egérgombot.
5. Vigye a kurzort a bal kamra hosszanti tengelyére, és állítsa be a végpontot a [Set] 

(Beállít) gombbal.
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14.9.3.3 LV (bal
kamra)

Az IVSd, IVSs, LVDd, LVDs, LVPWd, LVPWs és a RVDd távolságok kiszámítása 2D módban:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. válassza ki az elemet [LV ] (LV).
3. Válassza ki a kívánt mérési paramétert. Például: válassza ki a [IVSd] (IVSd)-t.
4. Használja a hanyattegeret a kurzornak a mérés kezdőpontjára helyezéséhez és 

nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a jelző rögzítéséhez. A második 
kurzor megjelenik.

5. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt. Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

6. Mérje le a következő távolságot ugyanilyen módon (és így tovább).

14.9.3.4 LV tömeg Ezt használják a bal kamra térfogatának és tömegének mérésére. Helyes mérése csak a 
diasztolés fázisban lehetséges (amikor a bal kamra kitágul).

Fejezze be először az összes diasztolés vagy szisztolés mérést. A 
felső egérgomb megnyomása lehetővé teszi a képsormemória 
elérését. Gördítsen a megfelelő szisztolés vagy diasztolés képre.
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1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.

2. Válassza ki az [LV Mass] (LV tömege) elemet.

3. Válassza ki a kívánt mérési paramétert. Például: válassza ki az [Epi Area] (Epi terület)-et.

NOTE: Végezze el az epikardiális terület, az endokardiális terület és epikardiális hosszúság mérését 
az LV tömegének mérése előtt .

4. Amikor a kurzor megjelenik a képen, mérje meg a kiválasztott elemet a hanyattegérrel 
és a jobb vagy bal [Set] (Beállítás) hanyattegérgombbal.

5. Egy második, merőleges képhez nyomja meg a [Freeze] (Kimerevítés) gombot. 
Tapogassa le a képet és újra nyomja meg a [Freeze] (Kimerevítés) gombot.

14.9.3.5 LVOT- vagy
RVOT-átmérő

NOTE: Ez a 2D mérés a LVOT / RVOT Doppler mérések része.

Amikor a Kettős 2D módot használja, nem szükséges a mérések 
közbeni felszabadítás.
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A LVOT- vagy RVOT átmérő kiszámítása 2D módban:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. válassza ki a [LVOT] vagy [RVOT] elemet.
3. Válassza ki a megfelelő mérési paramétert. Például: válassza ki a [LVOT Diam] (LVOT 

Átm) elemet.
4. Használja a hanyattegeret a kurzornak a mérés kezdőpontjára helyezéséhez és 

nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a jelző rögzítéséhez. A második 
kurzor megjelenik.

5. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt. Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

14.9.3.6 MV (mitrális
billentyű)

Az A távolság A, a B távolság vagy a MVterület (mitrális billentyű) 2D módban történő 
méréséhez:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. válassza ki az [MV ] (MV) elemet .
3. Válassza ki a megfelelő mérési paramétert. Például: válassza ki a [Dist A] (A táv.)-t.
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4. Használja a hanyattegeret a kurzornak a mérés kezdőpontjára helyezéséhez és 
nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a jelző rögzítéséhez. A második 
kurzor megjelenik.

5. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

14.9.3.7 TV (háromh-
egyű billentyű)

A TV (háromhegyű billentyű) átmérőjének 2D módban történő méréséhez:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki a [TV] (TV) elemet és azután a [TV Diam] (TV átm.) mérési paramétert.
3. Használja a hanyattegeret a kurzornak a mérés kezdőpontjára helyezéséhez és 

nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a jelző rögzítéséhez. A második 
kurzor megjelenik.

4. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt . Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

14.9.3.8 AV/LA (Aort-
abillentyű/bal pit-

var)

Az aortaátmérő vagy a bal pitvar átmérőjének 2D módban történő méréséhez:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki az [AV/LA] (AV/LA) elemet és azután a kívánt mérési paramétert [Ao Diam] 

(AO Átm.) vagy [LA Diam] (LA diam.).
3. Használja a hanyattegeret a kurzornak a mérés kezdőpontjára helyezéséhez és 

nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a jelző rögzítéséhez. A második 
kurzor megjelenik.

4. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt . Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

14.9.3.9 PV (tüdőbil-
lentyű)

A PV (tüdőbillentyű) átmérőjének 2D módban történő méréséhez:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki a [PV] (PV) elemet és azután a [PV Diam] (PV átm.) mérési paramétert.
3. Használja a hanyattegeret a kurzornak a mérés kezdőpontjára helyezéséhez és 

nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a jelző rögzítéséhez. A második 
kurzor megjelenik.

4. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt . Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

14.9.4 Kardiológiai számítások CFM módban

• PISA (*** 'PISA' on page 44 ***)
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14.9.4.1 PISA A mitrális billentyű, a tricuspidalis billentyű (TV), az aortabillentyű (AV) és a tüdőbillentyű (PV) 
PISA rádiuszának színes áram módban történő méréséhez:

1. A feldolgozható Doppler színkép előállítását követően nyomja meg a [Calc] (Számítás) 
gombot a kezelőpulton.

2. Válassza ki a megfelelő elemet. Például: [MV]
3. Válassza ki a [PISA] mérési paramétert. A kurzor megjelenik képernyőn.
4. Végezze el a távolság mérését a hanyattegérrel, és nyomja meg újra a jobb vagy bal 

[Set] (Beállít) egérgombot.
5. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 

(Beállít) gombot.

14.9.5 Kardiológiai számítások M módban

• LV (bal kamra) (*** 'LV (bal kamra)' on page 44 ***)

• AV/LA (aortabillentyű/bal pitvar) (*** 'AV/LA (Aortabillentyű/bal pitvar)' on page 46 ***)

• MV (mitrális billentyű) (*** 'MV (mitrális billentyű)' on page 46 ***)

• HR (Szívfrekvencia) (*** 'HR (Szívritmus)' on page 48 ***)

14.9.5.1 LV (bal
kamra)

Két módszer létezik a bal kamra M módban történő mérésére:

• Az összes elem egyidejű mérése (*** 'Az összes elem egyidejű mérése' on page 45 ***)

• Az elemek egyenként történő mérése (*** 'Az elemek egyenként történő mérése' on 
page 46 ***)
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14.9.5.2 Az összes
elem egyidejű

mérése

A bal kamra minden elemének M-módban történő egyidejű mérésére:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.

2. Válassza ki az [LV] elemet és ezután érintse meg az [LV Study] (LV tanulmány) gombot. A 
kurzorral megjelenik egy függőleges vonal az M módú nyomvonal kijelzésében.

3. A hanyattegérrel mozgassa a kurzort a vonalon a diasztolé elülső válaszfal jeléig, majd 
nyomja meg a jobb vagy bal [Set] (Beállítás) hanyattegérgombot a rögzítéséhez.

4. Vigye a második kurzort az elülső IVSd jelhez és nyomja meg a jobb vagy bal [Set] 
(Beállít) hanyattegérgombot. A jel rögzül és a következő kurzor megjelenik.

5. Vigye a kurzort az LVDd-hez és nyomja meg a [Set] (Beállítás) gombot. A jel rögzül és a 
következő kurzor megjelenik.

6. Vigye a kurzort az LVPWd-hez és nyomja meg újra a jobb vagy bal [Set] (Beállít) 
egérgombot. A jel rögzül és megjelenik egy új függőleges vonal egy kurzorral.

7. A hanyattegérrel mozgassa a kurzort a vonalon az IVSs-jel elülső szisztolés pozíciójához, 
és nyomja meg a jobb vagy bal [Set] (Beállít) hanyattegérgombot a rögzítéséhez.

8. Vigye a második kurzort az elülső IVSs jelhez és nyomja meg a jobb vagy bal [Set] (Beállít) 
hanyattegérgombot. A jel rögzül és a következő kurzor megjelenik.

10. Vigye a kurzort az LVD-khez és nyomja meg a [Set] (Beállítás) gombot. A jel rögzül és a 
következő kurzor megjelenik.

11. Vigye a kurzort az LVPWs-hez és nyomja meg újra a jobb vagy bal [Set] (Beállít) 
egérgombot. A jel rögzül és a bal kamra mérése elkészült.

NOTE: Emellett mérhető az [RVDd] (RVDd) és a [HR] (HR) is. Ha a pulzusszám mért, a kardiális 
teljesítmény kiszámításra kerül és megjelenik a munkalapon.

IVSd: interventricularis septum - diasztolés LVDd: bal kamrai átmérő - diasztolés 
LVPWd: bal kamrai hátsó fal - diasztolés IVSs: interventricularis septum - szisztolés 
LVDs: bal kamra átmérője - szisztolés LVPWs: bal kamrai hátsó fal - szisztolés

Az elvégzendő mérés paraméterei (pl. IVSd) a képernyő jobb alsó 
sarkán jelennek meg .
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14.9.5.3 Az elemek
egyenként történő

mérése

Az olyan elemek M módban történő számításához, mint például az IVSd, az LVDd, az 
LVPWd, az IVSs, az LVDs, LVPWs és az RVDd:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. válassza ki az [LV](LV) elemet és ezután válassza ki a kívánt mérés elem.
3. Hajtsa végre a mérést a jobb vagy bal hanyattegérgomb ([Set] (Beállít)) használatával.

14.9.5.4 AV/LA (Aort-
abillentyű/bal pit-

var)

Az aortagyök átmérőjének, a bal pitvari átmérőnek, az aorta vitorlák szétválása és az 
aortagyök amplitúdójának M-módban történő méréséhez:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki az [AV/LA ] (AV/LA) elemet .
3. Válassza ki a kívánt mérési paramétert. Például: válassza ki az [Ao Root Diam] 

(Aortagyök átm.) elemet.
4. Használja a hanyattegeret a kurzornak a mérés kezdőpontjára helyezéséhez és 

nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a jelző rögzítéséhez. A második 
kurzor megjelenik.

5. Mozgassa a második kurzort a mérés második pontjára és újra nyomja meg [Set] 
(Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt. Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

Aortagyök átmérő:a távolság az első aortafal és a hátsó aortafal között Bal pitvari 
átmérő: távolság a hátsó aortafal echó és a hátsó bal pitvari fal között Aorta vitorla 
szeparációs: távolság a koszorúér vitorla és a nem koszorúér vitorla között

14.9.5.5 MV (mitrális
billentyű)

Két módszer létezik a mitrális billentyű M módban történő mérésére:

• Az összes elem egyidejű mérése (*** 'Minden elem egyidejű mérése' on page 47 ***)

• Az elemek egyenként történő mérése (*** 'Az elemek mérése egyenként' on page 48 
***)
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14.9.5.6 Minden
elem egyidejű

mérése

A mitrális billentyű a minden elemének M-módban történő egyidejű mérésére:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki az [MV] elemet, majd érintse meg az [All] (Összes) gombot.
3. A +D kurzor megjelenik az M módú képen. Vigye a kurzort a D pontra és nyomja meg a 

jobb vagy bal hanyattegérgombot a jelölés rögzítéséhez.
4. Az +E kurzor megjelenik a képernyőn. Vigye a kurzort az E pontra és nyomja meg a 

jobb vagy bal hanyattegérgombot a jelölés rögzítéséhez.
5. Az + F kurzor megjelenik a képernyőn. Vigye a kurzort az F pontra és nyomja meg a 

jobb vagy bal hanyattegérgombot a jelölés rögzítéséhez.
6. Az +A kurzor megjelenik a képernyőn. Vigye a kurzort az A pontra és nyomja meg a 

jobb vagy bal hanyattegérgombot a jelölés rögzítéséhez.
7. A +C kurzor megjelenik a képernyőn. Vigye a kurzort a C pontra és nyomja meg a jobb 

vagy bal hanyattegérgombot a jelölés rögzítéséhez.
8. Az +EPSS kurzor megjelenik a képernyőn. Vigye a kurzort az EPSS pontra és nyomja 

meg a jobb vagy bal hanyattegérgomb a jelölés rögzítéséhez.

D: A szisztolé végén, közvetlenül a mitrális billentyű kinyitása előtt.

E: Kinyílik a mitrális billentyű elülső vitorlája, a csúcspontja E.

F: A kezdeti diasztolés zárás legalacsonyabb pontja.

A:
A pitvari szisztoléban a vér a mitrális nyíláson átpumpálódik és a mitrális 
vitorlák újra kinyílnak. A mitrális billentyű mozgásának e szakasza az A 
pontban éri el csúcspontját.

C: A teljes zárás a kamrai szisztolé kezdete után következik be.

EPSS: A mitrális billentyű E pontja és a kamrai sövény hátsó széle közötti távolság 
egy adott időpontban.
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14.9.5.7 Az elemek
mérése egyenként

Olyan elemek méréséhez, mint például a D-E, EPSS, E-F dőlés, A-C intervallum:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki az [MV](MV) elemet és ezután válassza ki a kívánt mérési elemet.
3. Végezze el a mérést a hanyattegér és a jobb vagy bal hanyattegérgomb 

használatával.

14.9.5.8 HR (Szívrit-
mus)

A pulzusszám M-módban történő méréséhez:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.

2. Válassza ki a szívfrekvencia [HR] elemet az érintőképernyőn. A képernyőn egy 
függőleges vonal jelenik meg.

3. Mozgassa a vonalat az időszak kezdőpontjára és nyomja meg a jobb vagy bal 
egérgombot [Set] (Beállít). A második vonal megjelenik.

4. Az érintőfelület alatt lévő forgatógombbal válassza ki a méréshez szükséges 
szívritmusciklusok számát.

5. Vigye a második vonalat a periódus végpontjához (a kiválasztott mérendő pulzusszám 
ciklusoknak megfelelően).

6. Nyomja meg újra a jobb vagy a bal [Set] (Beállít) egérgombot. A pulzusszám kijelzésre 
kerül.
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14.9.6 Kardiológiai számítások színkép-Doppler módban

• MV (mitrális billentyű) (*** 'MV (mitrális billentyű)' on page 49 ***)

• AV (aortabillentyű) (*** 'AV (aortabillentyű)' on page 51 ***)

• TV (tricuspidalis billentyű) (*** 'TV (háromhegyű billentyű)' on page 51 ***)

• PV (tüdőbillentyű) (*** 'PV (tüdőbillentyű)' on page 52 ***)

• LVOT- vagy RVOT-Doppler (*** 'LVOT- vagy RVOT-Doppler' on page 52 ***)

• Pulmonic Veins (tüdővénák) (*** 'Tüdővénák' on page 53 ***fejezet)

• PAP (Tüdőartéria-nyomás mérése) (*** 'PAP (Tüdőartéria-nyomás mérése)' on page 53 
***)

• HR (Szívfrekvencia) (*** 'HR (Szívritmus)' on page 54 ***)

14.9.6.1 MV (mitrális
billentyű)

Különböző módszerek vannak a mitrális billentyű színkép-Doppler módban történő 
mérésére és számítására:

• Auto Trace (Automatikus nyomvonal) (*** 'Automatikus nyomkövetés' on page 49 ***)

• Manual Trace (Kézi nyomvonal) (*** 'Kézi nyomkövetés' on page 50 ***)

• Az elemek egyenként történő mérése (*** 'Az elemek mérése egyenként' on page 50 
***)

14.9.6.2 Automa-
tikus nyomkövetés

1. A feldolgozható Doppler színkép előállítását követően nyomja meg a [Calc] (Számítás) 
gombot a kezelőpulton.

2. Válassza ki az [MV] mérési elemet, és ezután válassza ki az [Auto Trace] (Automatikus 
nyomkövetés) gombot. A Doppler-színkép automatikus követésre kerül és az eredmények 
megjelennek.

3. Válassza ki a burkológörbe érzékenységét (a műtermékek kiszűrésére).

4. Válassza ki a burkológörbe-nyomvonal (felső, mindkettő, alsó) módjának csatornáját.
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5. Ha szükséges, állítsa be az [Angle] (Szög) és a [Baseline] (Alapvonal) értékeket.

Az állapotsávon a hanyattegér aktuális funkciója látható.

6. Nyomja meg a jobb vagy bal [Set] (Beállít) egérgombot a mérés befejezéséhez.

Megjegyzés: A Doppler mérési eredmények kiválasztásához - amelyeknek az automatikus 
nyomvonal után meg kell jelenniük - lásd: Alkalmazási paraméterek (*** 'Alkalmazási 
paraméterek' on page 17 ***).

14.9.6.3 Kézi nyo-
mkövetés

1. A feldolgozható Doppler színkép előállítását követően nyomja meg a [Calc] (Számítás) 
gombot a kezelőpulton.

2. Válassza ki az [MV] mérési elemet, és ezután válassza ki a [Manual Trace] (Kézi 
nyomvonal) gombot. A kurzor megjelenik a Doppler színképen.

3. Vigye a kurzort az időtartam kezdő pontjára és nyomja meg a jobb vagy bal [Set] 
(Beállít) egérgombot a jelző rögzítéséhez. Kezdje meg a nyomvonalat.

NOTE: A nyomvonal módosításához nyomja meg a felső [Undo] (Visszavon) egérgombot 
ismételten.

4. Húzza a nyomvonalat az időtartam végéhez, és nyomja meg a [Set] (Beállít) gombot a 
jel rögzítéséhez.

Megjegyzés: A Doppler mérési eredmények kiválasztásához - amelyeknek a mérést 
követően (= „Auto/Manual Trace" - Auto/Kézi nyomvonal) meg kell jelenniük - és annak 
kiválasztásához, hogy a burkológörbe folyamatos nyomvonal vagy pontok 
meghatározásával készüljön (= „Manual Trace Mode" - Kézi nyomvonal mód) lásd: 
Alkalmazási paraméterek (*** 'Alkalmazási paraméterek' on page 17 ***).

14.9.6.4 Az elemek
mérése egyenként

Az olyan elemek mérésére, mint például a Peak E + A, Dec Time, PHT, IVRT:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki az [MV](MV) elemet és ezután válassza ki a kívánt mérési elemet.
3. Végezze el a mérést a hanyattegér és a jobb vagy bal hanyattegérgomb ([Set] (Beállít)) 

használatával.

Egy zöld vonal jelenik meg a színkép bal oldalán. Nyomja meg a 
felső egérgombot, [Change] (Változtat), a vonal mozgatásához és a 
kezdőciklus módosításához (a vonal átvált sárgára). Nyomja meg a 
jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít) a vonal rögzítéséhez. Egy 
zöld vonal jelenik meg a színkép jobb oldalán. Nyomja meg újra a 
[Change] (Változtat) gombot (a vonal sárgára vált), mozgassa a 
vonalat a végciklus beállításához és rögzítse azt a [Set] (Beállít) 
gombbal.
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14.9.6.5 AV (aorta-
billentyű)

Különböző módszerek vannak az aortabillentyű színkép-Doppler módban történő 
mérésére és számítására: A mérési módszerek hasonlóak a mitrális billentyűnél írtakhoz.

A további részleteket lásd: MV (mitrális billentyű) (*** 'MV (mitrális billentyű)' on page 49 ***)

14.9.6.6 TV (háromh-
egyű billentyű)

Különböző módszerek vannak a háromhegyű billentyű színkép-Doppler módban történő 
mérésére és számítására: A mérési módszerek hasonlóak a mitrális billentyűnél írtakhoz.

A további részleteket lásd: MV (mitrális billentyű) (*** 'MV (mitrális billentyű)' on page 49 ***)
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14.9.6.7 PV (tüdőbil-
lentyű)

Különböző módszerek vannak a tüdőbillentyű színkép-Doppler módban történő mérésére 
és számítására: A mérési módszerek hasonlóak a mitrális billentyűnél írtakhoz.

A további részleteket lásd: MV (mitrális billentyű) (*** 'MV (mitrális billentyű)' on page 49 ***)

14.9.6.8 LVOT- vagy
RVOT-Doppler

Különböző módszerek léteznek az LVOT (bal kamrai kiáramlási traktus) vagy az RVOT (jobb 
kamrai kiáramlási pálya) színkép-Doppler módban történő mérésének végrehajtására. A 
mérési módszerek hasonlóak a mitrális billentyűnél írtakhoz.

A további részleteket lásd: MV (mitrális billentyű) (*** 'MV (mitrális billentyű)' on page 49 ***)
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14.9.6.9 Tüdővénák Az olyan elemek, mint a diasztolés sebesség, szisztolés sebesség, a. visszaáramlási 
sebesség, vagy a. visszaáramlás időtartama színkép-Doppler módban történő mérésére:

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki a megfelelő elemet. Például: válassza ki a [Dias. V] (Diasz. Seb.))-t.
3. Ha szükséges, állítsa be az [Angle] (Szög) és a [Baseline] (Alapvonal) értékeket.
4. Végezze el a mérést a trackball és a jobb vagy bal trackball billentyű használatával 

[Set] (Beállít).

14.9.6.10 PAP
(Tüdőartéria-nyo-

más mérése)

Az olyan elemek színkép-Doppler módban történő mérésére, mint a VPD (protodiasztolés 
sebesség) vagy VTD (telediasztolés sebesség):

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki az [PAP ] (PAP) elemet.
3. Válassza ki a megfelelő mérési paramétert. Például: válassza ki az [VPD] (VPD)-t.
4. Ha szükséges, állítsa be az [Angle] (Szög) és a [Baseline] (Alapvonal) értékeket.
5. Végezze el a mérést a trackball és a jobb vagy bal trackball billentyű használatával 

[Set] (Beállít).
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14.9.6.11 HR (Szívrit-
mus)

A mérési módszer megegyezik a pulzusszám M-módban történő mérésével.

A művelet ismertetését lásd: HR (Szívfrekvencia) (*** 'HR (Szívritmus)' on page 48 ***)

14.10 Kardiológiai munkalap

Nyomja meg a [Worksheet] (Munkalap) gombot a kezelőpulton, vagy érintse meg a 
[Worksheet] (Munkalap) gombot a Számítási menüben a kardiológiai számítások részletes 
eredményeit tartalmazó jelentés megtekintéséhez.

Ezzel az érintőfelület alatti billenőkapcsolóval választhatók ki a munkalap további oldalai.

A munkalap bezárásához érintse meg a [Return] (Vissza) gombot az érintőfelületen.

A további leírást lásd: Alapvető páciensmunkalap funkciók (*** 'Alapvető páciensmunkalap 
funkciók' on page 6 ***).
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14.11 Urológiai számítások

Az „Urology" (Urológiai) alkalmazás, (gyári alkategória: alapértelmezett) lehetővé tesz a 
2D/3D módban, M módban és színkép-Doppler módban történő méréseket/számításokat, 
különböző mérési elemek felhasználásával. A beállítások részleteit lásd: Measure Setup 
(Mérési beállítás) - Measure & Calc (Mérés és számítás) (*** 'Mérés és számítás.' on page 4 
***)

A mérési módszerek az urológiai számítási menüben hasonlítanak a 2D, M és színkép 
Doppler mód általános mérési funkcióihoz.

14.11.1 Az urológiai számítások elemei

Az urológiai számítások elemei minden módban a következők:

14.11.2 Az urológiai számítások megkezdése előtt

1. Nyomja meg a [Patient] (Beteg) gombot a kezelőpanelen, válassza ki a [URO] lapot, és 
írja be az urológiai számításokhoz az összes páciensadatot. A részleteket lásd: Páciens 
adatainak bevitele (*** 'Páciensadatok megadása' on page 7 ***)

NOTE: A korábban végzett minden számítás törléséhez és új mérés megkezdéséhez nyomja meg 
ezt a gombot, és válassza ki az [End Exam] (Vizsgálat vége) vagy [Clear Exam] (Vizsgálat 
törlése) gombot.

2. Győződjön meg arról, hogy a vizsgálófejet és az alkalmazást megfelelően választotta ki. 
Ha más alkalmazást választott, nyomja meg a [Probe] (Vizsgálófej) gombot a kezelőpulton, 
és állítsa át az urológiai alkalmazásra. A részleteket lásd: Probe/Program Selection 
(vizsgálófej/program kiválasztása) (*** 'Szonda/program kiválasztása' on page 5 ***)

2D/3D mód: bal/jobb vese, húgyhólyag, prosztata, bal/jobb here, bal/jobb 
veseartéria, bal/jobb dorzális péniszartéria, ér

M mód: bal/jobb veseartéria, bal/jobb dorzális péniszartéria, ér

Doppler-mód: bal/jobb veseartéria, bal/jobb dorzális péniszartéria, ér
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14.11.3 Urológiai számítások 2D módban

• Distance Measurements (Távolságmérések)) (pl. hosszúság, magasság stb.)
• érterület/érátmérő 
• szűkület területe/szűkület átmérője 

14.11.4 Urológiai számítások M módban

• érátmérő 
• szűkület átmérője 
• Idő
• HR (pulzusszám) 

14.11.5 Urológiai számítások színkép Doppler módban

• Automatikus nyomkövetés
• Kézi nyomvonal
• Minden elem mérése 
• A PSV/EDV RI+SD mérése 
• Idő
• HR (pulzusszám) 

A mérési eljárások 2D módban megegyeznek az „Abdomen" (Hasi) 
alkalmazással. Lásd: Hasi számítások 2D módban (*** 'Hasi 
számítások 2D módban' on page 14 ***).

A mérési eljárások M módban megegyeznek az „Abdomen" (Hasi) 
alkalmazással. Lásd: Hasi számítások M-módban (*** 'Hasi 
számítások M módban' on page 16 ***).

A mérési eljárások színkép Doppler módban megegyeznek az 
„Abdomen" (Hasi) alkalmazással. Lásd: Hasi számítások Spectral 
(színkép)-Doppler módban (*** 'Hasi számítások színkép-Doppler 
módban' on page 18 ***).
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14.12 Urológiai munkalap

Nyomja meg a [Worksheet] (Munkalap) gombot a kezelőpulton, vagy érintse meg a 
[Worksheet] (Munkalap) gombot a Számítási menüben az urológiai számítások részletes 
eredményeit tartalmazó jelentés megtekintéséhez.

Ezzel az érintőfelület alatti billenőkapcsolóval választhatók ki a munkalap további oldalai.

A munkalap bezárásához érintse meg a [Return] (Vissza) gombot az érintőfelületen.

A további leírást lásd: Alapvető páciensmunkalap funkciók (*** 'Alapvető páciensmunkalap 
funkciók' on page 6 ***).
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14.13 Érrendszeri számítások

A „Vascular" (Érrendszeri) alkalmazás, (gyári alkategória: alapértelmezett) lehetővé tesz a 
2D/3D módban, M módban és színkép-Doppler módban történő méréseket/számításokat, 
különböző mérési elemek felhasználásával. A beállítások részleteit lásd: Measure Setup 
(Mérési beállítás) - Measure & Calc (Mérés és számítás) (*** 'Mérés és számítás.' on page 4 
***)

A mérési módszerek az érrendszeri számítási menüben hasonlítanak a 2D, M és színkép 
Doppler mód általános mérési funkcióihoz.

14.13.1 Az érrendszeri számítások elemei

Az érrendszeri számítások elemei minden módban a következők:

14.13.2 Az érrendszeri számítások megkezdése előtt

1. Nyomja meg a [Patient] (Beteg) gombot a kezelőpanelen, válassza ki a [VAS] lapot, és 
írja be az érrendszeri számításokhoz az összes páciensadatot. A részleteket lásd: Páciens 
adatainak bevitele (*** 'Páciensadatok megadása' on page 7 ***)

NOTE: A korábban végzett minden számítás törléséhez és új mérés megkezdéséhez nyomja meg 
ezt a gombot, és válassza ki az [End Exam] (Vizsgálat vége) vagy [Clear Exam] (Vizsgálat 
törlése) gombot.

2. Győződjön meg arról, hogy a vizsgálófejet és az alkalmazást megfelelően választotta ki. 
Ha más alkalmazást választott, nyomja meg a [Probe] (Vizsgálófej) gombot a 
kezelőpulton, és állítsa át az érrendszeri alkalmazásra. A részleteket lásd: Probe/Program 
Selection (vizsgálófej/program kiválasztása) (*** 'Szonda/program kiválasztása' on page 5 
***)

2D/3D mód:

bal/jobb CCA (Common Carotid Artery - artéria carotis communis), bal/
jobb ECA (External Carotid Artery-külső karotisz artéria), bal/jobb ICA 
(Internal Carotid Artery-belső karotisz artéria), bal/jobb Bulb, bal/jobb 
csigolyaartéria, bal/jobb nyaki artéria, ér

M mód: bal/jobb CCA, bal/jobb ECA, bal/jobb ICA, bal/jobb Bulb, bal/jobb 
csigolyaartéria, bal/jobb nyaki artéria, ér

Doppler-
mód:

bal/jobb CCA, bal/jobb ECA, bal/jobb ICA, bal/jobb Bulb, bal/jobb 
csigolyaartéria, bal/jobb nyaki artéria, ér
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14.13.3 Érrendszeri számítások 2D módban

• Távolságmérések (mint „Intima" (Intima) és „Flow Diameter" (Áramlás átmérő))
• érterület/érátmérő 
• szűkület területe/szűkület átmérője 

14.13.4 Érrendszeri számítások M módban

• érátmérő 
• szűkület átmérője 
• Idő
• HR (pulzusszám) 

14.13.5 Érrendszeri számítások színkép Doppler módban

• Automatikus nyomkövetés
• Kézi nyomvonal
• Minden elem mérése 
• A PSV/EDV RI+SD mérése 
• Idő
• HR (pulzusszám) 

A mérési eljárások 2D módban megegyeznek az „Abdomen" (Hasi) 
alkalmazással. Lásd: Hasi számítások 2D módban (*** 'Hasi 
számítások 2D módban' on page 14 ***).

A mérési eljárások M módban megegyeznek az „Abdomen" (Hasi) 
alkalmazással. Lásd: Hasi számítások M-módban (*** 'Hasi 
számítások M módban' on page 16 ***).

A mérési eljárások színkép Doppler módban megegyeznek az 
„Abdomen" (Hasi) alkalmazással. Lásd: Hasi számítások Spectral 
(színkép)-Doppler módban (*** 'Hasi számítások színkép-Doppler 
módban' on page 18 ***).
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14.14 Érrendszeri munkalap

Nyomja meg a [Worksheet] (Munkalap) gombot a kezelőpulton, vagy érintse meg a 
[Worksheet] (Munkalap) gombot a „Calculation menu" (Számítási) menüben az érrendszeri 
számítások részletes eredményeit tartalmazó jelentés megtekintéséhez.

Ezzel az érintőfelület alatti billenőkapcsolóval választhatók ki a munkalap további oldalai.
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Vessel Summary (érrendszeri összefoglalás) Érintse meg a Vessel Summary (érrendszeri 
összefoglaló) gombot vagy válassza ki a jelentés megfelelő oldalát. A funkcióval egyedi 
Doppler értékek választhatóak ki az ICA/ICCA paraméterek kiszámításához.

A munkalap bezárásához érintse meg a [Return] (Vissza) gombot az érintőfelületen.

A további leírást lásd: Alapvető páciensmunkalap funkciók (*** 'Alapvető páciensmunkalap 
funkciók' on page 6 ***).

14.15 Nőgyógyászati számítások

A „Gynecology" (Nőgyógyászati) alkalmazás, (gyári alkategória: alapértelmezett) lehetővé 
tesz a 2D/3D módban, M módban és színkép-Doppler módban történő méréseket/
számításokat, különböző mérési elemek felhasználásával. A beállítások részleteit lásd: 
Measure Setup (Mérési beállítás) - Measure & Calc (Mérés és számítás) (*** 'Mérés és 
számítás.' on page 4 ***)

A mérési módszerek a nőgyógyászati számítási menüben hasonlítanak a 2D, M és színkép 
Doppler mód általános mérési funkcióihoz.

14.15.1 A nőgyógyászati számítások elemei

A nőgyógyászati számítások elemei minden módban a következők:

2D/3D mód: méh, bal/jobb petefészek, bal/jobb folliculus, fibroid, 
méhnyálkahártya vastagsága, méhnyak hosszúság

M mód: bal/jobb petefészek artéria, bal/jobb méhartéria, FHR (magzati 
pulzusszám)

Doppler-mód: bal/jobb petefészek artéria, bal/jobb méhartéria, FHR, ér
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14.15.2 A nőgyógyászati számítások megkezdése előtt

1. Nyomja meg a [Patient] (Beteg) gombot a kezelőpanelen, válassza ki az [GYN] lapot, és 
vigye fel az összes páciensadatot a nőgyógyászati számításokhoz (pl. számított 
tüszőrepedés). A részleteket lásd: Páciens adatainak bevitele (*** 'Páciensadatok 
megadása' on page 7 ***)

NOTE: A korábban végzett minden számítás törléséhez és új mérés megkezdéséhez nyomja meg 
ezt a gombot, és válassza ki az [End Exam] (Vizsgálat vége) vagy [Clear Exam] (Vizsgálat 
törlése) gombot.

2. Győződjön meg arról, hogy a vizsgálófejet és az alkalmazást megfelelően választotta ki. 
Ha más alkalmazást választott, nyomja meg a [Probe] (Vizsgálófej) gombot a kezelőpulton, 
és állítsa át a nőgyógyászati alkalmazásra. A részleteket lásd: Probe/Program Selection 
(vizsgálófej/program kiválasztása) (*** 'Szonda/program kiválasztása' on page 5 ***)

14.15.3 Nőgyógyászati számítások 2D módban

• Távolságmérések (mint hosszúság, méhnyálkahártya vastagsága stb.)

14.15.4 Nőgyógyászati számítások M módban

• érátmérő 
• szűkület átmérője 
• Idő
• HR (pulzusszám) 

A mérési eljárások 2D módban megegyeznek az „Abdomen" (Hasi) 
alkalmazással. Lásd: Hasi számítások 2D módban (*** 'Hasi 
számítások 2D módban' on page 14 ***).

A mérési eljárások M módban megegyeznek az „Abdomen" (Hasi) 
alkalmazással. Lásd: Hasi számítások M-módban (*** 'Hasi 
számítások M módban' on page 16 ***).
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14.15.5 Nőgyógyászati számítások színkép-Doppler módban

• Automatikus nyomkövetés
• Kézi nyomvonal
• Minden elem mérése 
• A PSV/EDV RI+SD mérése 
• Idő
• HR (pulzusszám) 

• FHR (magzati pulzusszám)

14.16 Nőgyógyászati munkalap

Nyomja meg a [Worksheet] (Munkalap) gombot a kezelőpulton, vagy érintse meg a 
[Worksheet] (Munkalap) gombot a Számítási menüben a nőgyógyászati számítások 
részletes eredményeit tartalmazó jelentés megtekintéséhez.

A mérési eljárások színkép Doppler módban megegyeznek az 
„Abdomen" (Hasi) alkalmazással. Lásd: Hasi számítások Spectral 
(színkép)-Doppler módban (*** 'Hasi számítások színkép-Doppler 
módban' on page 18 ***).

A magzati pulzusszám színkép Doppler módban történő 
mérésének eljárása megegyezik a szülészeti alkalmazással. Lásd: 
Szülészeti számítások színkép-Doppler módban (*** 'Szülészeti 
számítások színkép-Doppler módban' on page 30 ***).
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Ezzel az érintőfelület alatti billenőkapcsolóval választhatók ki a munkalap további oldalai.

NOTE: Most már lehetséges a Gyn (nőgyógyászati) és OB (szülészeti) munkalapok közötti váltás (ha 
mindkét munkalap létezik). Lásd: Első trimeszter OB a GYN alkalmazásban (*** 'Első 
trimeszter OB (szülészeti) a GYN (nőgyógyászati) alkalmazásban' on page 15 ***)

A munkalap bezárásához érintse meg a [Return] (Vissza) gombot az érintőfelületen.

A további leírást lásd: Alapvető páciensmunkalap funkciók (*** 'Alapvető páciensmunkalap 
funkciók' on page 6 ***).

14.17 Pediátriai számítások

A „Pediatrics" (Pediátriai) alkalmazás, (gyári alkategória: alapértelmezett) lehetővé tesz a 
2D/3D módban, M módban és színkép-Doppler módban történő méréseket/számításokat, 
különböző mérési elemek felhasználásával. A beállítások részleteit lásd: Measure Setup 
(Mérési beállítás) - Measure & Calc (Mérés és számítás) (*** 'Mérés és számítás.' on page 4 
***)

A mérési módszerek a pediátriai számítási menüben hasonlítanak a 2D, M és színkép 
Doppler mód általános mérési funkcióihoz.

14.17.1 A pediátriai számítások elemei

A gyermegyógyászati számítások elemei minden módban a következők:

14.17.2 A pediátriai számítások megkezdése előtt

1. Nyomja meg a [Patient] (Beteg) gombot a kezelőpanelen, válassza ki a [PED] lapot, és 
írja be a pediátriai számításokhoz az összes páciensadatot. A részleteket lásd: Páciens 
adatainak bevitele (*** 'Páciensadatok megadása' on page 7 ***)

NOTE: A korábban végzett minden számítás törléséhez és új mérés megkezdéséhez nyomja meg 
ezt a gombot, és válassza ki az [End Exam] (Vizsgálat vége) vagy [Clear Exam] (Vizsgálat 
törlése) gombot.

2D/3D mód: csípőizület

M mód: még nincs meghatározva

Doppler-
mód: még nincs meghatározva
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2. Győződjön meg arról, hogy a vizsgálófejet és az alkalmazást megfelelően választotta ki. 
Ha más alkalmazást választott, nyomja meg a [Probe] (Vizsgálófej) gombot a 
kezelőpulton, és állítsa át a pediátriai alkalmazásra. A részleteket lásd: Probe/Program 
Selection (vizsgálófej/program kiválasztása) (*** 'Szonda/program kiválasztása' on page 5 
***)

14.17.3 Pediátriai számítások 2D módban

• Hip Joint (Csípőizület) (*** 'Csípőizület' on page 65 ***)

14.17.3.1 Csípőizület A [Hip Joint] (Csípőizület) számítás segítséget nyújt a csecsemő csípője fejlődésének 
értékelésére. Ebben a számításban három egyenes vonal kerül egy képre és az igazodik az 
anatómiai tulajdonságokhoz. A két szög kiszámításra és kijelzésre kerül és az orvos azt 
használhatja a diagnózis felállításában.

Szükséges mérések: Vázlat: a-b (1. vonal) c-d (2. vonal) e-f (3. vonal)

1. Nyomja meg a [Calc] (Számítás) gombot a kezelőpulton.
2. Válassza ki a kívánt csípőt . Például: válassza ki a [HIP] (HIP)-et.
3. Válassza ki a [Hip Joint] (csípőizület) mérési paramétert. A kurzor megjelenik a 

képernyőn.
4. Használja a hanyattegeret a kurzornak az 1. vonal, a-b mérés kezdő pontjára történő 

viteléhez, és nyomja meg a jobb vagy bal [Set] (Beállít) egérgombot a jelző 
rögzítéséhez. A második kurzor megjelenik.

Az 1-3 vonal felvitelének sorrendjét be kell tartani.
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5. Vigye a második kurzort az 1. vonal második pontjára,(a-b) mérés, és nyomja meg újra 
a [Set] (Beállít) gombot.

NOTE: A kezdőpont módosításához nyomja meg a felső [Change] (Változtat) egérgombot a 
mérés befejezése előtt. Ez átváltja a vezérlést az egyik kurzorról a másikra.

6. Hajtsa végre a második távolság mérését (2. vonal , c-d) ugyanezen a módon.
7. Hajtsa végre a harmadik távolság mérését (3. vonal , e-f) ugyanezen a módon.

A harmadik vonal tárolása után az eredmény megjelenik képernyőn.

alfa = ° béta = ° Típus

A csípőizület értékelése a következő táblázat szerint történik:

NOTE: A csípőizület-mérést kizárólag a beépített mérőszoftverrel szabad számítani!

14.17.4 Pediátriai számítások M módban

14.17.5 Pediátriai számítások színkép-Doppler módban

14.18 Pediátriai munkalap

Nyomja meg a [Worksheet] (Munkalap) gombot a kezelőpulton, vagy érintse meg a 
[Worksheet] (Munkalap) gombot a „Calculation menu" (Számítási) menüben a pediátriai 
számítások részletes eredményeit tartalmazó jelentés megtekintéséhez.

Típus alfa béta

1a > 60° < 55°

2 43° - 60° 55° -77°

3/4 < 43° > 77°

Nincs külön mérés M módban a Pediátriai alkalmazásában.

Nincs külön mérés Doppler módban a Pediátriai alkalmazásban.
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Ezzel az érintőfelület alatti billenőkapcsolóval választhatók ki a munkalap további oldalai.

A munkalap bezárásához érintse meg a [Return] (Vissza) gombot az érintőfelületen.

A további leírást lásd: Alapvető páciensmunkalap funkciók (*** 'Alapvető páciensmunkalap 
funkciók' on page 6 ***).

14.19 Neurológiai számítások

A Neurológiai alkalmazás, (gyári alkategória: alapértelmezett) lehetővé tesz a 2D/3D 
módban, M módban és színkép Doppler módban történő méréseket/számításokat, 
különböző mérési elemek felhasználásával. A beállítások részleteit lásd: Measure Setup 
(Mérési beállítás) - Measure & Calc (Mérés és számítás) (*** 'Mérés és számítás.' on page 4 
***)

A mérési módszerek a neurológiai számítási menüben hasonlítanak a 2D, M és színkép 
Doppler mód általános mérési funkcióihoz.

14.19.1 A neurológiai számítások elemei

A neurológiai számítások elemei minden módban a következők:

2D/3D mód:

bal/jobb ACA (első cerebrális artéria), bal/jobb MCA (középső cerebrális 
artéria), bal/jobb PCA (hátsó cerebrális artéria), agyalapi artéria, A-Com 
A. (első főartéria), P-Com A. (hátsó főartéria), bal/jobb CCA (artéria carotis 
communis), bal/jobb ICA (belső karotisz artéria), bal/jobb csigolyaartéria, 
ér

M mód: bal/jobb ACA, bal/jobb MCA, bal/jobb PCA, agyalapi artéria, A-Com A., P-
Com A., bal/jobb CCA, bal/jobb ICA, bal/jobb csigolyaartéria, ér

Doppler-
mód:

bal/jobb ACA, bal/jobb MCA, bal/jobb PCA, agyalapi artéria, A-Com A., P-
Com A., bal/jobb CCA, bal/jobb ICA, bal/jobb csigolyaartéria, ér
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14.19.2 A neurológiai számítások megkezdése előtt

1. Nyomja meg a [Patient] (Beteg) gombot a kezelőpanelen, válassza ki a [NEURO] lapot, 
és írja be a neurológiai számításokhoz az összes páciensadatot. A részleteket lásd: Páciens 
adatainak bevitele (*** 'Páciensadatok megadása' on page 7 ***)

NOTE: A korábban végzett minden számítás törléséhez és új mérés megkezdéséhez nyomja meg 
ezt a gombot, és válassza ki az [End Exam] (Vizsgálat vége) vagy [Clear Exam] (Vizsgálat 
törlése) gombot.

2. Győződjön meg arról, hogy a vizsgálófejet és az alkalmazást megfelelően választotta ki. 
Ha más alkalmazást választott, nyomja meg a [Probe] (Vizsgálófej) gombot a 
kezelőpulton, és állítsa át a neurológiai alkalmazásra. A részleteket lásd: Probe/Program 
Selection (vizsgálófej/program kiválasztása) (*** 'Szonda/program kiválasztása' on page 5 
***)

14.19.3 Neurológiai számítások 2D módban

• Távolságmérések (pl. áramlási átmérő)
• érterület/érátmérő 
• szűkület területe/szűkület átmérője 

14.19.4 Neurológiai számítások M módban

• érátmérő 
• szűkület átmérője 
• Idő
• HR (pulzusszám) 

A mérési eljárások 2D módban megegyeznek az „Abdomen" (Hasi) 
alkalmazással. Lásd: Hasi számítások 2D módban (*** 'Hasi 
számítások 2D módban' on page 14 ***).

A mérési eljárások M módban megegyeznek az „Abdomen" (Hasi) 
alkalmazással. Lásd: Hasi számítások M-módban (*** 'Hasi 
számítások M módban' on page 16 ***).
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14.19.5 Neurológiai számítások színkép-Doppler módban

• Automatikus nyomkövetés
• Kézi nyomvonal
• Minden elem mérése 
• A PSV/EDV RI+SD mérése 
• Idő
• HR (pulzusszám) 

14.20 Neurológiai munkalap

Nyomja meg a [Worksheet] (Munkalap) gombot a kezelőpulton, vagy érintse meg a 
[Worksheet] (Munkalap) gombot a „Calculation menu" (számítási) menüben a neurológiai 
számítások részletes eredményeit tartalmazó jelentés megtekintéséhez.

Ezzel az érintőfelület alatti billenőkapcsolóval választhatók ki a munkalap további oldalai.

A munkalap bezárásához érintse meg a [Return] (Vissza) gombot az érintőfelületen.

A mérési eljárások színkép Doppler módban megegyeznek az 
„Abdomen" (Hasi) alkalmazással. Lásd: Hasi számítások Spectral 
(színkép)-Doppler módban (*** 'Hasi számítások színkép-Doppler 
módban' on page 18 ***).
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A további leírást lásd: Alapvető páciensmunkalap funkciók (*** 'Alapvető páciensmunkalap 
funkciók' on page 6 ***).

14.21 Ortopédiai számítások

14.21.1 Ortopédiai számítások elemei

14.21.2 Ortopédiai számítások megkezdése előtt

1. Nyomja meg a [Patient] (Beteg) gombot a kezelőpanelen, válassza ki a [ORTHO] lapot, és 
írja be az ortopédiai számításokhoz az összes páciensadatot. A részleteket lásd: Páciens 
adatainak bevitele (*** 'Páciensadatok megadása' on page 7 ***)

NOTE: A korábban végzett minden számítás törléséhez és új mérés megkezdéséhez nyomja meg 
ezt a gombot, és válassza ki az [End Exam] (Vizsgálat vége) vagy [Clear Exam] (Vizsgálat 
törlése) gombot.

2. Győződjön meg arról, hogy a vizsgálófejet és az alkalmazást megfelelően választotta ki. 
Ha más alkalmazást választott, nyomja meg a [Probe] (Vizsgálófej) gombot a kezelőpulton, 
és állítsa át az ortopédiai alkalmazásra. A részleteket lásd: Probe/Program Selection 
(vizsgálófej/program kiválasztása) (*** 'Szonda/program kiválasztása' on page 5 ***)

Nincsenek „Orthopedics" (Ortopéd) alkalmazásra meghatározott 
számítások.

Nincsenek „Orthopedics" (Ortopéd) alkalmazásra meghatározott 
elemek.
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14.22 Ortopédiai munkalap

Ez az oldal szándékosan van üresen hagyva.

Az „Orthopedics" (Ortopédiai) alkalmazáshoz nem áll rendelkezésre 
külön munkalap.



Számítások és Páciensmunkalapok (jelentések)

14-72 Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv
KTD100583 5. javított kiadás

Szándékosan üresen hagyva.
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 15. fejezet

Sonoview



Sonoview
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15. Sonoview

A Sonoview gyors és rendkívül egyszerű képkezelési szolgáltatásokat nyújtó képkezelő 
rendszer. A Sonoview lehetővé teszi képek tárolását, megtekintését, jelentés készítését és a 
tárolt képek átvitelét. Emellett a Sonoview alkalmazással DICOM-képek DICOM-hálózaton 
keresztül fogadhatóak és küldhetőek.

A gombbal a letapogatási módról a Sonoview módra válthat.

Nyomja meg ezt a gombot a képek elmentéséhez.

A Sonoview három csoportra oszlik:

Selecting Exams (Vizsgálatok kiválasztása) (*** 'Vizsgálatok kijelölése' on page 3 ***fejezet)

Image Review (Képek áttekintése) (*** 'Képek áttekintése' on page 10 ***fejezet)

Tools (Eszközök) (*** 'Eszközök' on page 14 ***fejezet)

Az OB, GYN, Cardiac és a Vascular (szülészeti, nőgyógyászati, kardiális és a vaszkuláris) 
számítások eredményei a jelentéseknél találhatóak. A [Report] (Jelentés) funkciógomb 
megnyomásával a munkalista oldalát jeleníti meg. A további részleteket lásd: Alapvető 
páciensmunkalap funkciók (*** 'Alapvető páciensmunkalap funkciók' on page 6 ***fejezet).

Figyelem: A vizsgálatok DVD/CD+(R)W lemezre történő biztonsági mentése vagy 
exportja előtt győződjön meg arról, hogy a DVD/CD+(R)W lemez tiszta és ép.

FIGYELEM A képek tárolása a páciens azonosítója szerint történik. Ha egy azonosító nem regisztrált 
a rendszeren, a megfelelő tároláshoz adja meg az azonosítót.
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Ha a merevlemez (HDD) elérte kapacitásának maximumát, a képernyőn figyelmeztető 
üzenet jelenik meg.

Vizsgálatok archiválása  (*** 'Vizsgálatok biztonsági mentése' on page 7 ***fejezet)

15.1 Vizsgálatok kijelölése

A fejezet a vizsgálatok kiválasztásának, betöltésének, törlésének és biztonsági mentésének 
módját mutatja be. Ismerteti azt is, hogyan lehet a vizsgálatokat egy másik rendszerre 
átvinni a DICOM-hálózaton keresztül.

• A vizsgálatlista használata (*** 'Vizsgálatlista használata' on page 3 ***fejezet)

• Vizsgálatok kiválasztása (*** 'Vizsgálatok kiválasztása' on page 4 ***fejezet)

• A vizsgálatok rendezése (*** 'Vizsgálatok rendezése' on page 4 ***fejezet)

• Vizsgálatok keresése (*** 'Vizsgálatok keresése' on page 5 ***fejezet)

• Vizsgálatok áttekintése (*** 'A vizsgálatok áttekintése' on page 5 ***fejezet)

• Vizsgálatok törlése (*** 'Vizsgálatok törlése' on page 6 ***fejezet)

• Vizsgálatok küldése (*** 'Vizsgálatok küldése' on page 6 ***fejezet)

• Vizsgálatok kinyomtatása (*** 'Vizsgálatok nyomtatása' on page 6 ***fejezet)

• Vizsgálatok exportálása (*** 'Vizsgálatok exportálása' on page 6 ***fejezet)

• Vizsgálatok archiválása  (*** 'Vizsgálatok biztonsági mentése' on page 7 ***fejezet)

• Az archivált vizsgálatok visszaállítása (*** 'A biztonsági mentéssel mentett vizsgálatok 
visszaállítása' on page 8 ***fejezet)

15.1.1 Vizsgálatlista használata

Kattintson az [Open] (Megnyit) ikonra. A vizsgálatokat tartalmazó lista jelenik meg.

FIGYELEM Mivel a DVD+(R)W meglehetősen új hordozó, csak szórványos adatok állnak rendelkezésre 
a várható élettartam vonatkozásában. Ezért ajánljuk, hogy az adatvesztés elkerülése 
érdekében háromévenként másolja át az adatokat új lemezre.
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A program az általános beállításoktól függően listázza valamennyi elérhető vizsgálat vagy 
csak az elmúlt xxx nap vizsgálatai.

NOTE: Ha a Hide exams on open (Vizsgálatok elrejtése megnyitáskor) négyzet be van jelölve, a 
[Show Exam List] (Vizsgálatlista megjelenítése) gombra kattintásig nem jelennek meg 
vizsgálati eredmények.

Az 'Exam list' (vizsgálatlista) megjelenésének megváltoztatásához olvassa el a 
következőket: Settings (beállítások) (fejezet)*** 'Beállítások' on page 22 ***

15.1.2 Vizsgálatok kiválasztása

Válassza ki a kívánt vizsgálatot a hanyattegér jobb [Set] (Beállít) gombjával.

Megjegyzések:

• Több vizsgálat kiválasztásához tartsa lenyomva a [Ctrl] vagy [Shift] billentyűt az 
alfanumerikus billentyűzeten, majd válassza ki a kívánt vizsgálatokat a hanyattegér 
jobb [Set] (Beállít) gombjával.

• Az adathordozók kapacitása leellenőrizhető.

HDD, MO, DVD/CD vagy hálózati adathordozók kiválasztása esetén a fennmaradó tárhely 
mérete a vizsgálatlista bal felső sarkában látható.

A vizsgálatlista jobb felső részén automatikusan kijelzésre kerül a vizsgálati lista összes 
vizsgálatának száma; a jelenleg kiválasztott vizsgálatok száma, a képek száma és a 
kiválasztott vizsgálatok kapacitása.

15.1.3 Vizsgálatok rendezése

Az oszlop fejlécére kattintva a Vizsgálatlista az oszlop fejlécének megfelelő elrendezésben 
jelenik meg. Az [Exam Date] (Vizsgálat dátuma) lehetőséggel a felsorolás a vizsgálatok 
dátumát követi.
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15.1.4 Vizsgálatok keresése

A kért betegazonosító, a beteg neve, a vizsgálat dátuma (megadva egy külön rögzített 
napot vagy a teljes napot és dátumot) meghatározása után kattintson a [Search] (Keresés) 
gombra a megfelelő vizsgálatlista kereséséhez.

Kattintson az [All] (Összes) gombra a kijelölt meghajtón mentett valamennyi vizsgálatlista 
megtekintéséhez.

NOTE: Lehetséges a keresés a különböző adatgyűjtési típusú vizsgálatok szerint is (pl. 2D, 2D film, 
3D, 3D forgó képsorozat, VOL CINE, IMG CINE, 4D BIOPSY, STIC, VCI A, VCI C).

15.1.5 A vizsgálatok áttekintése

Miután kiválasztotta a megfelelő vizsgálat(ok)at a vizsgálatlistában a hanyattegér jobb 
[Set] (Beállít) gombjával, kattintson a [Review] (Áttekint) gombra. Megtekinthető a 
kiválasztott vizsgálatok képeinek teljes tartománya.

De kattinthat duplán valamelyik vizsgálatra is.

Egyszerre legfeljebb 20 vizsgálat nyitható meg. 20-nál több vizsgálat kiválasztásakor 
üzenet hívja fel a figyelmet a túlzottan magas számra.

A megtekintett kép jobb felső sarkában látható az Adatgyűjtés típusa gomb (pl. 2D).

Az Adatgyűjtés típusa gombra kattintva a kép más adatgyűjtési típushoz rendelhető hozzá 
vagy az aktuális típus törölhető.
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Megjelenik az Acquisition Type (Adatgyűjtés típusa) ablak:

Válassza ki a kívánt adatgyűjtéstípust és kattintson az [OK] gombra a módosítás 
mentéséhez, vagy a [Cancel] (Törlés) gombra a módosítás törléséhez.

15.1.6 Vizsgálatok törlése

A törölni kívánt vizsgálat(ok)nak a hanyattegér jobb [Set] (Beállít) gombjával történő 
kijelölését követően kattintson a [Delete] (Törlés) gombra. A program a kijelölt vizsgálat(ok) 
képeit törli, azok nem állíthatóak vissza.

15.1.7 Vizsgálatok küldése

A küldeni kívánt vizsgálat(ok)nak a hanyattegér jobb [Set] (Beállít) gombjával történő 
kijelölését követően kattintson a [Send] (Küldés) gombra. A program a vizsgálat(ok) összes 
képét elküldi a kiválasztott DICOM-tárolási helyre.

További részletekért kérjük, tekintse át a következőt DICOM küldés (*** 'DICOM-küldés' on 
page 19 ***fejezet).

15.1.8 Vizsgálatok nyomtatása

A nyomtatni kívánt vizsgálat(ok)nak a hanyattegér jobb [Set] (Beállít) gombjával történő 
kijelölését követően kattintson a [Print] (Nyomtatás) gombra. A program a vizsgálat(ok) 
összes képét kinyomtatja a kiválasztott DICOM-nyomtatón.

További információ: lásd DICOM Print (*** 'DICOM-küldés' on page 20 ***fejezet).

15.1.9 Vizsgálatok exportálása

Az exportálni kívánt vizsgálat(ok)nak a hanyattegér jobb [Set] (Beállít) gombjával történő 
kijelölését követően kattintson az [Export] (Exportálás) gombra.
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A következő ablak jelenik meg a képernyőn.

1. Válassza ki a kívánt “Drive"-(meghajtó)-t (DVD/CD, MO vagy Network (hálózat)).
2. Adja meg a fájl nevét (File name).
3. Válassza ki a fájl formátumát (File format), JPEG, BMP vagy TIFF lehet.
4. Kattintson az [OK] gombra a vizsgálat(ok) minden képének a kiválasztott tároló 

médiumra történő exportálásához.

15.1.10 Vizsgálatok biztonsági mentése

A Sonoview lehetőséget nyújt a képek, betegadatok, valamint mérések biztonsági 
mentésére a DICOM DIR-szabvány szerint, a DVD/CD+(R)W meghajtó, az opcionális MO 
meghajtó vagy a csatlakoztatott hálózat meghajtó használatával.

Miután kiválasztott egy archiválandó vizsgálatot, tegyen egy DVD/CD+(R)W vagy a MO 
lemezt a meghajtóba.

Miután a meghajtó LED-je abbahagyja a villogást, a biztonsági mentést lehetővé tévő 
ablak megjelenítéséhez kattintson a képernyő alsó részén a [Backup] (Biztonsági mentés) 
gombra.

Figyelem: Egy képre csak egyszer alkalmazza a JPEG-tömörítést 100% alatti 
minőség beállítással.

A Sonoview alkalmazásba 100%-nál alacsonyabb tömörítéssel 
mentett képeket sárga J betű jelöli (pl. J80 = 80%-os tömörítési 
arány).

FIGYELEM Az utolsó „Full Backup" (Teljes háttérmentés) óta létrehozott beállítások és páciensadatok 
NINCSENEK elmentve! Javasolt a beállítások és a páciensadatok rendszeres archiválása.
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Válasza ki a biztonsági mentés helyét.

A biztonsági mentés befejezését követően, jelölje be, hogy a vizsgálatot törölni kell-e vagy 
sem. Ha a [Yes] (Igen) van bejelölve, a vizsgálatot a program teljes egészében törli az 
ultrahangkészülék merevlemezéről.

A vizsgálatot csak egyszer mentheti el DVD/CD+R-re vagy DVD/CD+RW-re. Más vizsgálatok 
pótlólagos mentése nem lehetséges. Ha DVD/CD+RW lemezt használ, a lemez újból 
felhasználható tartalmának törlését követően.

Megjegyzések:

• Egy üres DVD+R vagy DVD+RW kapacitása 4,7 GB, de a biztonsági mentés további 
fájljai némi helyet elfoglalnak. Ezért a kiválasztott vizsgálatok mérete nem haladhatja 
meg a 4 GB-ot.

• Egy üres CD+R vagy CD+RW kapacitása 650 MB, de a biztonsági mentés további fájljai 
némi helyet elfoglalnak. Ezért a kiválasztott vizsgálatok mérete nem haladhatja meg a 
600 GB-ot.

Ha túl sok vizsgálatot választott ki, a képernyőn egy figyelmeztető üzenet jelenik meg.

Ha tárolási helyként a hálózatot jelölte meg, a vizsgálatlistát a hálózati meghajtóról 
visszamásolhatja a merevlemezre, majd onnan CD-re vagy DVD-re írhatja ki.

15.1.11 A biztonsági mentéssel mentett vizsgálatok visszaállítása

Ha a vizsgálatok visszaállítása DVD/CD vagy MO lemezről történik, helyezze a kazettát a 
meghajtóba és várja meg, amíg a foglaltságot jelző LED abbahagyja a villogást.
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Válassza ki a DVD/CD vagy MO meghajtót a kazettán tárolt vizsgálatlista megtekintéséhez. 
Válassza ki a hálózati meghajtót a csatlakoztatott hálózati meghajtón tárolt vizsgálatok 
megtekintéséhez.

Miután kiválasztotta a megfelelő vizsgálato(ka)t, kattintson a [Restore] (Visszaállít) gombra 
a vizsgálat(ok)nak a kiválasztott forrásról a helyi merevlemezre történő áthelyezéséhez.

NOTE: Ha egy olyan vizsgálat visszaállítása készül, amely már a merevlemezen létezik, egy 
párbeszédablak jelzi a páciens nevét és a páciensazonosítót és megkérdezi, hogy milyen 
műveletet hajtson végre.

Yes (Igen)

A merevlemezen lévő vizsgálatot felülírja a 
biztonsági mentésben szereplő vizsgálat. A rendszer 
ezt újra megkérdezi, ha a visszaállítás során egy 
másik azonos vizsgálatot talál.

Yes to all 
(Igen 
valamennyi
re)

Minden egyező vizsgálat felülírásra kerül, további 
figyelmeztetés nélkül.

No (Nem)

A merevlemezen lévő vizsgálatot nem írja felül a 
biztonsági mentésben szereplő vizsgálat. A rendszer 
ezt újra megkérdezi, ha a visszaállítás során egy 
másik azonos vizsgálatot talál.

No to All 
(Nem 
valamennyi
re)

Egy azonos vizsgálatot sem ír felül a biztonsági 
mentésben lévő vizsgálat.
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15.2 Képek áttekintése

Ez a fejezet a képek áttekintésének módját írja le.

• View Mode (Megtekintési mód) (*** 'Megtekintési mód' on page 10 ***fejezet)

• Exam Mode (Vizsgálat módja) (*** 'Vizsgálat mód' on page 11 ***fejezet)

• Compare Mode (Összehasonlító mód) (*** 'Összehasonlító mód' on page 11 ***fejezet)

• Layouts (Elrendezés) (*** 'Elrendezés' on page 11 ***fejezet)

• Full Screen (Teljes képernyő) (*** 'Teljes képernyő' on page 12 ***fejezet)

• 3D Mode (3D mód) (*** '3D mód' on page 12 ***fejezet)

• Real Time 4D Mode (Valósidejű 4D mód) (*** 'Real Time 4D Mode (Valósidejű 4D mód)' 
on page 12 ***fejezet)

• 2D Cine Mode (2D film mód) (*** '2D Cine Mode (2D film mód)' on page 12 ***fejezet)

• 3D Rotation Cine Mode (3D forgófim mód) ( *** '3D Rotation Cine Mode (3D forgófim 
mód)' on page 12 ***fejezet)

• 4D Cine Mode (4D film mód) (*** '4D Image Cine Mode (4D kép film mód)' on page 13 
***fejezet)

• Images with Text Comment (Képek szöveges megjegyzéssel)  (*** 'Images with Text 
Comment (Képek szöveges megjegyzéssel)' on page 13 ***fejezet)

• Images with Voice Comment (Képek hang megjegyzéssel) (*** 'Images with Voice 
Comment (Képek hang megjegyzéssel)' on page 13 ***fejezet)

• Images with JPEG Compression (Képek JPEG tömörítéssel (100% alatt)) (fejezet)*** 
'Képek JPEG-tömörítéssel (100% alatt)' on page 13 ***

• Kép törlése vizsgálatból (fejezet)*** 'Kép törlése egy vizsgálatból' on page 13 ***

15.2.1 Megtekintési mód

A Sonoview tartalmaz egy vizsgálati navigátort a vizsgálatok vagy képek közötti egyszerű 
és gyors navigációhoz. Például, ha két vizsgálat kerül a vizsgálatlistából betöltésre, az 
azonosító és vizsgálatok dátuma megjelenítésre kerül a vizsgálati navigátoron.
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15.2.2 Vizsgálat mód

A vizsgálat mód gyors és egyszerű módszert biztosít a vizsgálat képeinek átlapozásához.

A Miniatúra ablakból kiválasztott kép automatikusan megjelenik kerül a képernyőn.

Egy vizsgálat képei egy sárga mezőn belül jelennek meg a képernyő alján.

15.2.3 Összehasonlító mód

Az összehasonlító mód hasznos a képek egybevetéséhez.

Kattintson az első összehasonlítandó képre a miniatúra ablakból. A kép kerete villogni 
kezd.

Helyezze a kurzort arra a keretre, ahova a kiválasztott kép kerül, és nyomja meg a jobb 
vagy bal egérgombot [Set] (Beállít). A kép átmásolásra kerül abba a keretbe. (Nem 
lehetséges a kép áthúzása.) legfeljebb 4 kép hasonlítható össze.

NOTE: Más vizsgálatokból származó képek is összehasonlíthatók.

15.2.4 Elrendezés

Az elrendezés megadásához kattintson a [elrendezés] (Elrendezés) gombra.

Válassza ki az előre definiált elrendezések egyikét.
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15.2.5 Teljes képernyő

Bármely elrendezésből kiválasztott kép megjeleníthető teljes képernyő méretben.

A teljes képernyő méret használatához vigye a kurzort a kívánt képre, és nyomja meg 
kétszer a hanyattegér jobb vagy bal [Set] (Beállít) gombját . A normál nézethez való 
visszatéréshez nyomja meg újra kétszer a jobb vagy bal egérgombot.

15.2.5.1 3D mód

A 3D térfogat tárolásakor (V730 formátumban), a [3D] gomb megjelenik a kép jobb alsó 
részén.

Kattintson a [3D] gombra és a 3D térfogat adatkészlet megjelenik.

15.2.5.2 Real Time
4D Mode (Valósidejű

4D mód)
A Real Time 4D Volume Cine (valósidejű 4D térfogat film) tárolásakor (V730 formátumban), 
a [4D] gomb megjelenik a kép jobb alsó részén.

Kattintson a [4D] gombra és a 4D térfogat adatkészlet megjelenik.

NOTE: Ha a jelenlegi vizsgálat még mindig aktív, egy figyelmeztető üzenet kerül megjelenítésre a 
3D vagy valós idejű 4D térbeli adatkészlet betöltése előtt.

15.2.5.3 2D Cine
Mode (2D film mód)

Ha a 2D filmsort tároltak a Sonoview alkalmazásban, a filmgombok megjelennek a kép bal 
alsó részén.

Kattintson az [u] gombra, és a 2D filmmód elindul.

15.2.5.4 3D Rotation
Cine Mode (3D
forgófim mód)

Ha egy 3D forgó filmsor került tárolásra (V730 formátumban) a Sonoview-on, az [u] gomb, 
és a mentett képek száma is megjelenik a kép bal alsó részén (teljes képernyő méretben).

Ha a 3D forgó filmsor került tárolásra ( Multiframe formátumban) a Sonoview-ra, a 
filmgombok megjelennek a kép bal alsó részén.

Kattintson az [u] gombra, és a 3D forgó film mód elindul.
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A V730 formátum és a Multiframe-mel kapcsolatban olvassa el a következőket: Sonoview 
Configuration (Sonoview beállítás) (*** '3. 7. 3 Sonoview konfiguráció' on page 34 
***fejezet).

15.2.5.5 4D Image
Cine Mode (4D kép

film mód)

Ha egy 4D kép filmsor került tárolásra V730 formátumban) Sonoview-ra, az [u] gomb 
megjelenik a kép bal alsó részén.

Ha a 4D kép filmsor került tárolásra ( Multiframe formátumban) a Sonoview 
alkalmazásban, a filmgombok megjelennek a kép bal alsó részén.

Kattintson az [u] gombra, és a 4D kép filmmód elindul.

A V730 formátum és a Multiframe-mel kapcsolatban olvassa el a következőket: Sonoview 
Configuration (Sonoview beállítás) (*** '3. 7. 3 Sonoview konfiguráció' on page 34 
***fejezet).

15.2.5.6 Images with
Text Comment

(Képek szöveges
megjegyzéssel) Ha a képeket szöveges megjegyzéssel mentették, a [C] gomb megjelenik a kép jobb alsó 

sarkában. A megjegyzés megtekintéséhez kattintson a [C] gombra.

A szöveg módosítható vagy törölhető (max. 40 karakter).

15.2.5.7 Images with
Voice Comment

(Képek hang megje-
gyzéssel) Ha a képeket hangos megjegyzéssel mentették, a [Ř u] gomb megjelenik a kép jobb alsó 

sarkában.

A képhez fűzött hangos megjegyzés meghallgatásához kattintson a [Ř u] gombra.

15.2.5.8 Képek JPEG-
tömörítéssel (100%

alatt)

Ha képeket veszteséges (100% alatt) JPEG-tömörítéssel mentettek, egy sárga jel (pl., J80 = 
tömörítési tényező 80%) jelenik meg a kép bal felső részén.

A JPEG tömörítés részleteit lásd: Sonoview Configuration (Sonoview beállítás) (*** '3. 7. 3 
Sonoview konfiguráció' on page 34 ***fejezet).

15.2.6 Kép törlése egy vizsgálatból

Valamely vizsgálatból egyetlen kép törléséhez kattintson a kívánt képre. A keret színe 
sárgára változik.

Nyomja meg a [Del] (Törl.) gombot az alfanumerikus billentyűzeten.
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Megjelenik a 'Delete' (Törlés) üzenetablak.

Erősítse meg az [OK] (OK) gombbal vagy szakítsa meg a [Cancel] (Törlés) gombbal.

15.3 Eszközök

Ez a Sonoview-ban rendelkezésre álló összes eszköz használatával foglalkozik.
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• Képek nyomtatása (*** 'Képek nyomtatása' on page 15 ***fejezet)

• Képek exportálása (*** 'Képek exportálása' on page 16 ***fejezet)

• Képek nagyítása (*** 'Képek nagyítása' on page 17 ***fejezet)

• Jelentés (*** 'Jelentés' on page 17 ***fejezet)

• Távolságmérés (*** 'Távolság mérése' on page 17 ***fejezet)

• Ellipszis mérése (*** 'Ellipszis mérése' on page 18 ***fejezet)

• Hangrögzítő (*** 'Hangrögzítő' on page 18 ***fejezet)

• Megjegyzés hozzáadása (*** 'Megjegyzések felvitele' on page 19 ***fejezet)

• DICOM küldés (*** 'DICOM-küldés' on page 19 ***fejezet)

• DICOM nyomtatás (*** 'DICOM-küldés' on page 20 ***fejezet)

• E-mail küldés (*** 'Elektronikus levelek küldése' on page 21 ***fejezet)

• Beállítások (*** 'Beállítások' on page 22 ***fejezet)

• DVD/CD+(R)W törlés és MOD formázás (fejezet)*** 'DVD/CD+(R)W törlés és MOD 
formázás' on page 24 ***

15.3.1 Képek nyomtatása

Ez lehetővé teszi képek és rövid jelentés nyomtatását.

Válassza ki a megfelelő beállítást a nyomtatási elrendezés képernyőn.

A tintatakarékos mód lehetővé teszi a képek színes háttér nélküli nyomtatását, az 
ultrahang képhez fekete hátteret használva.

Kattintson [Ok] gombra a kép nyomtatásához.
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15.3.2 Képek exportálása

Ez lehetővé teszi a képek BMP, JPEG, TIFF vagy térfogat fájl formátumban DVD/CD+(R)W, 
MO lemezre vagy letérképezett hálózat meghajtóra történő exportálását.

NOTE: 

• Ha a 3D térfogat kép került kiválasztásra, a teljes adatkészlet exportálható térfogat 
fájl formátumban. A tárolt térfogatfájlok megtekinthetők a “4D View" személyi 
számítógépes programmal

• A BMP, JPEG, TIFF formátumban tárolt képek csak külső személyi számítógépen 
tekinthetők meg.

• A térfogatfájlok csak egymás után, egyenként exportálhatók (több kép kiválasztás 
nem lehetséges)!

Vigye a kurzort az exportálandó képre. Ezután nyomja meg a jobb egérgombot [Set] 
(Beállít). Több kép kiválasztásához tartsa lenyomva a [Ctrl] (CTRL) billentyűt a 
billentyűzeten, és válasszon ki minden képet a jobb egérgombbal [Set] (Beállít).

Aktiválja az [Export] (Export) eszközt. A kurzor hajlékonylemezt ábrázoló ikonná változik. A 
kiválasztott képek száma megjelenik a képernyőn. Kattintson az [OK] gombra.

Miután beírta a kép tárolására szolgáló könyvtár és fájl nevét, nyomja meg az [OK] gombot 
annak BMP, JPEG, TIFF vagy térfogat fájlformátumban történő mentéséhez.

Figyelem: Egy képre csak egyszer alkalmazza a JPEG-tömörítést 100% alatti 
minőség beállítással.

A Sonoview alkalmazásba 100%-nál alacsonyabb tömörítéssel 
mentett képeket sárga J betű jelöli (pl. J80 = 80%-os tömörítési 
arány).
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15.3.3 Képek nagyítása

A művelettel a kép kívánt része kinagyítható.

Ha nagyító aktív, az egérkurzor nagyítóikonként jelenik meg a képernyőn.

Vigye a kurzort (ikon) a képre, és nyomja meg a jobb egérgombot, és tartsa lenyomva a 
nagyító aktiválásához. Vigye a nagyítót (a hanyattegér használatával) a kép fölé az 
érdeklődésre számot tartó rész megtekintéséhez.

A nagyítás törléséhez engedje el a billentyűt. A nagyító kikapcsolásához válassza ki a 
nagyító ikont.

15.3.4 Jelentés

A jelenleg kiválasztott vizsgálatokról szóló jelentésbe további adatok és megjegyzések 
vehetők fel.

A jelentés befejezése után kattintson az [OK] gombra a tartalom elmentéséhez, vagy 
kattintson a [Cancel] (Törlés) gombra.

15.3.5 Távolság mérése

Ez a kép két pontja közötti távolság mérésére ad lehetőséget.

NOTE: A teljes képernyő nézetet kell kiválasztani; egyébként a funkció nem működik.

Válassza ki a [Distance] (Távolság) ikont és vigye a kurzort a képre. A kurzor + jelre vált .

Helyezze a kurzort a kezdőpontra a mérés megkezdéséhez, és ezután nyomja meg a jobb 
vagy bal egérgombot [Set] (Beállít)]. Miután a kurzort a mérni kívánt végpontra helyezte, 
nyomja meg a jobb egérgombot [Set] (Beállít), és a két pont távolsága megjelenik.

Több mérés is végezhető ugyanezen a módon.

Kattintson újra a [Distance] (Távolság) ikonra a mérés funkcióból való kilépéshez.

Válassza ki a [Clear Measurements] (Mérés törlése) gombot a kép alsó részén a 
megjelenített mérések törléséhez.
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15.3.6 Ellipszis mérése

E funkcióval ellipszist lehet egy képbe rajzolni a kerület és terület méréséhez.

NOTE: A teljes képernyő nézetet kell kiválasztani; egyébként a funkció nem működik.

Válassza ki az [Ellipse] (Ellipszis) ikont és vigye a kurzort a képre. A kurzor + jelre vált .

Helyezze a kurzort a kezdőpontra az ellipszis rajzolásának megkezdéséhez, és ezután 
nyomja meg a jobb vagy bal egérgombot [Set] (Beállít)].

Miután a kurzort elhelyezte a terület ellenkező pontján, nyomja meg a jobb vagy bal 
egérgombot [Set] (Beállít)].

Most állítsa be az ellipszis méretét a hanyattegérrel. Nyomja meg a jobb egérgombot [Set] 
(Beállít) a kurzornak az ellipszis alakja és mérete beállítását célzó elmozdítását követően. A 
rajzolt ellipszis kerülete a területe megjelenítésre kerül a képernyőn.

Több mérés is végezhető ugyanezen a módon.

Kattintson újra az [Ellipse] (Ellipszis) ikonra a mérés funkcióból való kilépéshez.

Válassza ki a [Clear Measurements] (Mérés törlése) gombot a kép alsó részén a 
megjelenített mérések törléséhez.

15.3.7 Hangrögzítő

Hangos megjegyzés rögzítése a képpel.

A hang rögzítéséhez tegye a következőket:

Helyezze a kurzort a képre, amelyhez megjegyzést kíván fűzni, és nyomja meg a jobb 
egérgombot [Set] (Beállít). Amikor rögzítés elkezdődött, megjelenik egy párbeszédablak és 
a rögzítés ideje a lent bemutatott módon.

Kattintson a [Stop] (Leállít) gombra a rögzítés befejezéséhez.

NOTE: Nincs beépített és a Voluson® 730Expert számára készült mikrofon.
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15.3.8 Megjegyzések felvitele

Lássa el a képet szöveges megjegyzéssel.

Helyezze a kurzort a képre, amelyhez megjegyzést kíván fűzni, és nyomja meg a 
hanyattegér [Set] (Beállít) jobb gombját. Írja be a kívánt szöveget.

Kattintson az [OK] gombra a megjegyzés befejezéséhez.

15.3.9 DICOM-küldés

DICOM szelektív küldés

Lehetséges egyedi képek szelektív küldése a DICOM hálózat használatával.

Vigye a kurzort az elküldendő képre. Ezután nyomja meg a jobb egérgombot [Set] (Beállít). 
Több kép kiválasztásához tartsa lenyomva a [Ctrl] (CTRL) billentyűt a billentyűzeten, és 
válasszon ki minden képet a jobb egérgombbal [Set] (Beállít).

Kattintson erre az ikonra. A kiválasztott képek száma megjelenik a képernyőn. Kattintson 
az [OK] gombra.

A megerősítést követően a lenti párbeszédablak jelenik meg.
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Válassza ki a kívánt rendeltetési helyet és kattintson a [Send] (Küldés) gombra.

Új rendeltetési hely hozzáadásához kattintson az [Add] (Hozzáad) gombra, írja be az 
információt és kattintson az [OK] gombra.

A rendeltetési helyre vonatkozó információk megerősítéséhez vagy módosításához emelje 
ki a rendeltetési helyet és kattintson a [Modify] (Módosít) gombra.

További részletekért olvassa át a rendszerbeállítás:  DICOM-cím megadása részét 
(fejezet).*** '3. 7. 2 DICOM-cím megadása' on page 30 ***

Figyelem:

Ne küldjön olyan képet a DICOM-kiszolgálóra, amelyet a Sonoview -val a veszteséges 
(100% alatt) JPEG tömörítés használatával mentett. Az ilyen képek egyértelműen jelöltek 
egy sárga J betűvel (pl., J80 = tömörítési tényező 80%).

A kép egyidejűleg 4 tároló kiszolgálóra küldhető el.

Kapcsolat tesztelése: Tesztelje a DICOM-állomással való kapcsolatot (rendeltetési hely).

Először válassza ki a tesztelendő állomást a jobb vagy bal egérgomb használatával, ezután 
kattintson a [Test] (Teszt) gombra. Ha a távoli állomáshoz a TCP/IP kapcsolat aktív, egy 
„Normal" (Normál) bejegyzés jelenik meg a [Ping] (Ping) oszlopban. Ha a távoli állomáson a 
DICOM-kiszolgáló aktív, egy „Normal" (Normál) bejegyzés jelenik meg a [Verify] (Ellenőriz) 
oszlopban. Ez a kapcsolati teszt 30 másodpercet vehet igénybe.

Az eljárás befejezése után kattintson a [Send] (Küldés) gombra. A rendszer elküldi a 
kiválasztott vizsgálatot a rendeltetési helyre.

15.3.10 DICOM-küldés

DICOM Szelektív nyomtatás

Lehetséges kép(ek) szelektív nyomtatása a DICOM hálózathoz kapcsolt nyomtatóra.

Vigye a kurzort a kinyomtatandó egyedi képre. Ezután nyomja meg a jobb egérgombot 
[Set] (Beállít). Több kép kiválasztásához tartsa lenyomva a [Ctrl] (CTRL) billentyűt a 
billentyűzeten, és válasszon ki minden képet a jobb egérgombbal [Set] (Beállít).

Kattintson erre az ikonra. A kiválasztott képek száma megjelenik a képernyőn. Kattintson 
az [OK] gombra.

Miután kiválasztotta az [OK] (OK) gombot, megjelenik egy párbeszédablak a lenti módon.
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A kép DICOM-nyomtatóra való nyomtatásához válassza ki a kívánt rendeltetési helyet és 
kattintson a [Print] (Nyomtatás) gombra.

Új nyomtató hozzáadásához először kattintson az [Add] (Hozzáad) gombra. Írja be a 
megfelelő információkat és ezután kattintson az [OK] gombra.

A nyomtatóra vonatkozó ilyen információk módosításához jelölje ki a nyomtatót és 
kattintson a [Modify] (Módosít) gombra.

Részletes információért olvassa el a nyomtató használati utasítását és a DICOM 
megfelelési nyilatkozatot.

15.3.11 Elektronikus levelek küldése

A Sonoview lehetőséget ad az elektronikus levélhez csatolt képek elküldésére is.

Kattintson az [E-mail] (Elektronikus levél) ikonra és adja meg az elektronikus levélcímet, a 
tárgyat és a tartalmat.

Vigye a kurzort a küldeni kívánt képre miniatúra ablakban. Ezután nyomja meg a jobb 
egérgombot [Set] (Beállít). A kép kerete villogni kezd.

Vigye a kurzort a kép ablakra az E-mail formátumon belül és nyomja meg a jobb 
egérgombot [Set] (Beállít). A csatolásról a kép megtekintésével győződhet meg.
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Több kép ugyanilyen módon történő csatolását követően kattintson a [Send] (Küldés) 
gombra az elektronikus levél elküldéséhez.

15.3.12 Beállítások

A hálózati beállítások három paramétere módosítható

1. GENERAL (ÁLTALÁNOS):

Válassza ki A vizsgálatlista megnyitása kijelzőt:

• Minden vizsgálat megjelenítése vagy
• Az utolsó xxx nap vizsgálatainak megjelenítése

NOTE: Ha a megjelenítés pár napra korlátozott, ezzel áthidalásra kerül a vizsgálatlista betöltési 
ideje.

A betegadatok védelmének biztosítására válassza ki “Hide exams on open" (Vizsgálatok 
elrejtése megnyitáskor) gombot.

Archiválási mappa változtatása a hálózati meghajtón (*** 'A biztonsági mentési 
mappa.helyének hálózati meghajtón való megváltoztatása' on page 23 ***fejezet)

2. E-MAIL:

Határozza meg a kimenő levelezési kiszolgálót és az időtúllépést.
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3. DVD/CD RECORDER (DVD/CD-FELVEVŐ):

Állítsa be a DVD/CD felvevő (DVD/CD író) írási sebességét.

A rendszer beállítása után annak használata a következő változtatásig megmarad.

15.3.12.1 A bizton-
sági mentési

mappa.helyének
hálózati meghajtón

való megváltoz-
tatása

Ez a szolgáltatás használható adatok más forrásokból való begyűjtéséhez (Voluson® 730 
vagy 4D nézet) és annak a jelenlegi alkalmazásban történő használatához.

Válassza ki ezt a gombot (a beállítások - Általános oldalon).

Megjelenik a következő párbeszédablak:

A letérképezett hálózati meghajtó használatával lehetséges a Sonoview képadatoknak a 
kiszolgálón található mappában történő tárolása; lásd még: Map Network Drive (Hálózati 
meghajtó letérképezése) (*** '3. 7. 6 Hálózati meghajtó csatlakoztatása' on page 39 
***fejezet). Azonban egynél több rendszer is exportálhat adatokat egy adott kiszolgálóra. 
Az egymással ütköző írási műveletek okozta adatvesztés elkerülésére minden rendszer 
létrehozza a saját “Backup Folder"(Biztonsági mentés mappa) mappát, amelyben az 
adatokat tárolja. Ebben a mappában találhatók a biztonsági mentés adatai

A párbeszéd első sora (lásd a fenti képet) kijelzi az adatok tárolására és a hálózati 
meghajtóról adatok beolvasására használt biztonsági mentési mappát (pl. A09001 gyári 
szám). Ha a rendszer egy hálózat meghajtóhoz csatlakozik, minden export és import 
művelet ezen a biztonsági mentési mappán keresztül zajlik.
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Pl. Az A09001 sorozatszámú rendszernek van egy A09001 biztonsági mentés mappája, és 
a A09008 sorozatszámú rendszernek pedig A09008 biztonsági mentés mappája.

NOTE: A rendszer csak a gyári számának megfelelő saját biztonsági mentési mappát tudja elérni.

A [Create] (Létrehoz) gombbal lehetséges egy új munkamappa létrehozása, a meglévő 
adatok megőrzésével. A jelenlegi biztonsági másolat mappa átnevezésre kerül úgy, hogy a 
gyári szám végén kap egy újabb számot.

Pl. Ha az A09001 gépnek kell új biztonsági másolat mappát létrehozni, a korábban létező 
mappa neve A09001_1-re váltotik. Most ebben a mappában van minden adat. Egy új, üres, 
biztonsági másolati mappa jön létre, újra A09001 név alatt.

Most minden művelet az új, üres, A09001 mappán kerül végrehajtásra. Későbbi [Create] 
(Létrehoz) műveletek növelik az utolsó számot, pl. A09001_2, A09001_3 és így tovább).

A számozott mappákban tárolt adatok (pl. A09001_1 és A09001_2) visszatehetők a 
biztonsági másolat mappába. Először a jelenlegi biztonsági másolat mappa (pl. A09001) 
tartalma az új számozott mappában kerül tárolásra (A09001_3). Ezután a kiválasztott 
mappa (pl. A09001_1) átnevezésre kerül, hogy az legyen az új jelenlegi biztonsági másolat 
mappa (A09001).

Ezt a műveletet a [Rename] (Átnevez) gombbal lehet végrehajtani. A legördülő lista mutatja 
az összes adatmappát, a biztonsági másolat és a számozott mappákat is. A kiválasztott 
mappa itt a jelenlegi biztonsági másolat mappa helyére kerül, a fent leírt módon.

A legördülő lista mutatja a hálózati meghajtó minden mappáját. Ha egy mappát 
átnevezésre kiválaszt (pl. A09008, ami egy másik rendszer biztonsági másolatait 
tartalmazza), ez nem kerül másolásra, csak egyszerűen átnevezésre. Így ugyanazok az 
adatok megoszthatók két rendszer között , a megfelelő biztonsági másolati mappáknak a 
hozzáférő rendszer sorozatszámára való átnevezésével.

15.3.13 DVD/CD+(R)W törlés és MOD formázás

Ez lehetővé teszi a DVD/CD+(R)W lemez vagy a MOD kazetta törlését és/vagy formázását. 
Helyezze be az adathordozót, és válassza ki a DVD/CD vagy a MO ikont.

Az MO kazetta kiválasztásával az egységen megjelenik az MO lemezformázó ablak.
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Válassza ki a formázás típusát. Az MO kazetta alacsony szintű formázására válassza ki a 
Low Level Format lehetőséget.

Kattintson a [Start] (Indít) gombra a formázási folyamat megkezdéséhez.

A [DVD/CD] (DVD/CD) ikon kiválasztásával az egység megjeleníti a DVD/CD törlése ablakot.

Válassza ki az Erase mode (Törlés mód) lehetőséget, és kattintson az [OK] gombra a 
formázási folyamat megkezdéséhez.

Megjegyzés:

A DVD+(R)W használata közben nem elérhető a teljes törlés mód.
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Szándékosan üresen hagyva.
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 16. fejezet

Nyomtatás / Felvétel / Mentés / Küldés
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16. Nyomtatás / Felvétel / Mentés / Küldés

• Képek nyomtatása:lásd: Nyomtatás (*** 'Nyomtatás' on page 2 ***. fejezet)

• Képek nyomtatása DICOM nyomtatóval: DICOM nyomtatás (*** 'DICOM-nyomtatás' on 
page 3 ***. fejezet)

• VCR felvétel: lásd: VCR felvétel (*** 'Videofelvétel' on page 5 ***. fejezet)

• Képek mentése: Mentés (*** 'Mentés' on page 6 ***. fejezet)

• Képek küldése DICOM nézettel: Képek küldése DICOM-szerverre (*** 'Képek küldése 
DICOM-szerverre' on page 14 ***. fejezet)

16.1 Nyomtatás

A nyomtatók már a rendszer részét képezik.

Működtetésük feltételei:

1. A nyomtató(k) csatlakoztatva van(nak) a hátsó panel csatlakozóihoz. lásd: Belső és 
külső tartozékok csatlakoztatása (*** 'Belső és külső tartozékok csatlakoztatása' on 
page 3 ***. fejezet).

2. A [Print A] (A nyomtatása) és a [Print B] (B nyomtatása) gombok a csatlakoztatott 
nyomtatókhoz hozzárendeltek. lásd: Perifériás eszközök (*** 'Perifériás eszközök' on 
page 14 ***. fejezet)

Az aktuális képernyőt a [Print A] (A nyomtatása) gombbal nyomtathatja ki. Részletesebb 
beállításokkal kapcsolatban tekintse meg a nyomtató gyártójának utasítását. Ha a 
távvezérlőkábel nincs csatlakoztatva, a nyomtató kezelőszerveit használja.

Az aktuális képernyőt a [Print B] (B nyomtatása) gombbal nyomtathatja ki. Részletesebb 
beállításokkal kapcsolatban tekintse meg a nyomtató gyártójának utasítását. Ha a 
távvezérlőkábel nincs csatlakoztatva, a nyomtató kezelőszerveit használja.
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16.1.1 DICOM-nyomtatás

Feltétel:

• A [Print A] (A nyomtatása) és a [Print B] (B nyomtatása) gombok DICOM-
nyomtatóhoz vannak hozzárendelve.

• A páciensadatokat regisztrálni kell a Páciensadatok menüben.

Működés:

1. Nyomja meg a kezelőpulton a DICOM-nyomtatóhoz rendelt, képek tárolásához használt 
indítógombot.

Megjelenik a DICOM-konfigurációs ablak.

2. Jelölje meg a kívánt DICOM-címmel rendelkező sort.

NOTE: Csak a „PRINT" (NYOMTATÁSI) szolgáltatással jelölt sorok, valamint egy cím jelölhető ki. 
További részletekért olvassa át a System Setup (rendszerbeállítás): DICOM-cím megadása 
részét (*** '3. 7. 2 DICOM-cím megadása' on page 30 ***. fejezet)

A „DICOM print" (DICOM nyomtatás) menü jelenik meg az érintőképernyőn.

3. Érintse meg a [Store] (Tárolás) gombot.

NOTE: A kiválasztott kép vagy jelentésoldal tárolásához nyomja meg kétszer a DICOM-
nyomtatóhoz rendelt [Print A] (A nyomtatása) vagy [Print B] (B nyomtatása) gombot 
kétszer. Ilyenkor a DICOM Print (DICOM-nyomtatás) menü nem jelenik meg.

4. Ismételje meg az 1. és a 3. pontot a kívánt mennyiségű kép tárolásához.

Az alábbi információt látja az érintőképernyőn:

• Print Format: 2 x 3 (a Printer Setup (Nyomtató beállítások) beállításától függ)
• Stored images: 3 / 6 (Jelenleg 3 képet mentett el / 6 lehetőség áll rendelkezésre a 

kiválasztott nyomtatási formátumban)
• Pages (Oldalak száma): 1

A Printer Format (nyomtató formátum) megváltoztatását lásd: DICOM-cím megadása (*** 
'3. 7. 2 DICOM-cím megadása' on page 30 ***. fejezet)
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5. Ha szükséges törölheti az összes vagy csak az utolsó képet is.

6. Érintse meg a [Print] (Nyomtatás) gombot a tárolt képek kinyomtatásához.

NOTE: A rendszerbeállítástól függően elindul a DICOM-nyomtatási feladat.

• Manual (Manuális): a nyomtatási feladatot a felhasználó a [Print] (Nyomtatás) gombbal 
indíthatja el

• Auto (page full) (Automatikus (tele oldal)): a nyomtatási feladat automatikusan elindul, 
ha az oldal megtelik

A DICOM Print Job (DICOM nyomtatás) beállítását lásd: Perifériás eszközök (*** 'Perifériás 
eszközök' on page 14 ***. fejezet)

Megjegyzés:

Ha az aktuális vizsgálatot még azelőtt befejezi, hogy a rendszer az összes tárolt képet 
kinyomtatta volna a DICOM-nyomtatón, a következő üzenet jelenik meg.
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16.2 Videofelvétel

A videomagnó gyárilag a berendezés részét képezi. lásd: S-VHS videomagnó 
csatlakoztatási rendszer  (*** 'S-VHS videomagnó-csatlakoztatási rendszer' on page 13 ***. 
fejezet )

A kezelőpult [VCR] gombjának megnyomásakor az érintőképernyő a „VCR Remote control 
menu" (VCR távkapcsoló menü) elemre vált.

Funkcióváltás: Felvétel be- és kikapcsolása

A gombot kétszer megnyomva elindul a felvétel.

Ismételten kétszer megnyomva a felvétel leáll.

NOTE: Ha a Patient (páciensadatok) párbeszédpanel nyitva van, a felvétel elindítható vagy 
leállítható a [VCR] gomb megnyomásával.

Megérintve automatikusan a belsővideóra vált.
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Megjegyzések:

• a [Play] (Lejátszás) gomb megérintésekor a rendszer automatikusan a külső 
videóforrásra vált.

• A minőségjellemzők miatt mindig az S-VHS forrás a használandó. Lásd: Perifériás 
eszközök (*** 'Perifériás eszközök' on page 14 ***. fejezet)

• A [Micro] gomb csak akkor engedélyezett, ha nincs aktív Doppler-jel. A gomb csak 
felvétel közben használandó.

NOTE: Nincs beépített és a Voluson® 730Expert számára készült mikrofon.

• A VCR felvétel alatt a V730 Expert semelyik más funkciója nem működik.

16.3 Mentés

Nyomja meg ezt a gombot a vizsgálati kép (vagy térfogat) elmentéséhez - akár a 
Sonoview-ra, akár egy külső DICOM-szerverre akarja elmenteni. A mentés helyének 
kiválasztásához lásd: System Setup (rendszer beállítások):Perifériás eszközök (*** 'Perifériás 
eszközök' on page 14 ***. fejezet)

A képek tárolása többféleképpen lehetséges:

• 2D képek mentése (*** '2D képek mentése' on page 7 ***. fejezet)

• 2D film mentése (*** '2D film mentése' on page 8 ***. fejezet)

• 3D mentése (*** '3D mentése' on page 9 ***. fejezet)

• Mentés AVI-fájlként (*** '4D mentése' on page 10 ***. fejezet)

• AVI fájlként történő mentés (*** 'Mentés AVI-fájlként' on page 12 ***. fejezet)

• Kép küldése a DICOM-szerverre (*** 'Képek küldése DICOM-szerverre' on page 14 ***. 
fejezet)

Az AVI-fájlként mentett képek kivételével az összes képhez fűzhető szöveges megjegyzés.

• Mentés megjegyzéssel (*** 'Mentés megjegyzéssel együtt' on page 14 ***. fejezet)

NOTE: A betegadatokat meg kell adni!

Ha nem adott meg páciensadatokat, a Páciens menü jelenik meg. Adja meg a 
páciensadatokat. lásd még: Páciensadatok megadása ( *** 'Páciensadatok megadása' on 
page 7 ***. fejezet)

Megjegyzés:

A megjelenített kép a választott célhelyre (Sonoview vagy DICOM-szerver) történő 
elmentéséhez nyomja meg kétszer ezt a gombot. A mentés helyének kiválasztásához lásd: 
System Setup (rendszer beállítások):Perifériás eszközök (*** 'Perifériás eszközök' on page 
14 ***. fejezet)
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16.3.1 2D képek mentése

1. A gombot megnyomva mentheti el a 2D képeket.

Az érintőképernyőn a „Save/Send" (Mentés/küldés) menü jelenik meg.

2. Nyomja meg a [Screen] (Képernyő) gombot (ha nincs kiválasztva) a 2D kép 
elmentéséhez.

3. Érintse meg a „Save/Send" (Mentés/küldés) helyét az alábbiak szerint:

Mentés Sonoview alkalmazásba, továbbá küldés külső DICOM-szerverre.

Küldés külső DICOM-szerverre.

Mentés Sonoview alkalmazásba.

NOTE: A képek JPEG-tömörítéssel vagy anélkül egyaránt tárolhatóak. A további részleteket 
lásd:JPEG-tömörítés (*** 'JPEG-tömörítési eljárás' on page 17 ***. fejezet)

Mentés közben az érintőképernyőn a „Saving in progress" (Mentés folyamatban) üzenet 
látható!
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NOTE: A gombot kétszer megnyomva a program a kijelölt mentési célhelyre végzi a mentést.

A mentés helyének kiválasztásához lásd: System Setup (rendszer beállítások):Perifériás 
eszközök (*** 'Perifériás eszközök' on page 14 ***. fejezet)

Mentés megjegyzéssel lásd: (*** 'Mentés megjegyzéssel együtt' on page 14 ***. fejezet)

Az elmentett képek újramentését lásd:Sonoview (*** 'Sonoview' on page 2 ***. fejezet)

16.3.2 2D film mentése

1. A gombbal menthetőek el a 2D filmek.

Az érintőképernyőn a „Save/Send" (Mentés/küldés) menü jelenik meg.

2. Érintse meg a [2D Cine] (2D film) gombot a 2D képsor tárolásához (filmhurok).

3. Állítsa be a 2D képsor kezdő és az utolsó képét az érintőképernyő alatti vezérlők 
forgatásával.

4. Állítsa be a képsor felvételeinek gyakoriságát (max. 200 kép) a [Frames/sec] (Felvétel/
mp) vezérlővel.

5. Érintse meg a „Save/Send" (Mentés/küldés) helyét az alábbiak szerint:

Mentés Sonoview alkalmazásba, továbbá küldés külső DICOM-szerverre.
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Küldés külső DICOM-szerverre.

Mentés Sonoview alkalmazásba.

NOTE: A 2D filmek JPEG-tömörítéssel vagy anélkül egyaránt tárolhatóak. A további részleteket 
lásd:JPEG-tömörítés (*** 'JPEG-tömörítési eljárás' on page 17 ***. fejezet)

Mentés közben az érintőképernyőn a „Saving in progress" (Mentés folyamatban) üzenet 
látható!

Mentés megjegyzéssel lásd: (*** 'Mentés megjegyzéssel együtt' on page 14 ***. fejezet)

Az elmentett képek újramentését lásd: Sonoview (*** 'Sonoview' on page 2 ***. fejezet)

16.3.3 3D mentése

1. A gombot megnyomva mentheti el a beolvasott térfogatot. Az érintőképernyőn a „Save/
Send" (Mentés/küldés) menü jelenik meg.

2. Érintse meg a [3D] gombot és válasszon a felkínált „Save Options" (Mentési beállítások) 
közül.

A doboz teljes térfogatát elmenti.
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A doboz térfogatát 3 dimenzióban menti el.

A 3D forgófilm képsorát (V730 vagy Multiframe formátumban) menti el.

NOTE: Az adatok formátumának kiválasztását lásd: DICOM-cím megadása (*** '3. 7. 2 DICOM-cím 
megadása' on page 30 ***. fejezet) ill. Sonoview konfiguráció (*** '3. 7. 3 Sonoview 
konfiguráció' on page 34 *** fejezet)

3. Érintse meg a „Save/Send" (Mentés/küldés) helyét az alábbiak szerint:

Mentés Sonoview alkalmazásba, továbbá küldés külső DICOM-szerverre.

Küldés külső DICOM-szerverre.

Mentés Sonoview alkalmazásba.

Mentés közben az érintőképernyőn a „Saving in progress" (Mentés folyamatban) üzenet 
látható!

Mentés megjegyzéssel lásd: (*** 'Mentés megjegyzéssel együtt' on page 14 ***. fejezet)

Az elmentett képek újramentését lásd: Sonoview (*** 'Sonoview' on page 2 ***. fejezet)

16.3.4 4D mentése

1. A gombot megnyomva mentheti el a beolvasott térfogatot. Az érintőképernyőn a „Save/
Send" (Mentés/küldés) menü jelenik meg.
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2. Érintse meg a [4D] gombot és válasszon a felkínált „Save Options" (Mentési opciók) közül.

A 3D doboz egész tartalmának sorozatát elmenti (kizárólag V730 formátumban).

A 3D képek sorozatát elmenti (V730 vagy Multiframe formátumban).

A 3D forgófilm képsorát (V730 vagy Multiframe formátumban) menti el.

NOTE: Az adatok formátumának kiválasztását lásd: DICOM-cím megadása (*** '3. 7. 2 DICOM-cím 
megadása' on page 30 ***. fejezet) ill. Sonoview konfiguráció (*** '3. 7. 3 Sonoview 
konfiguráció' on page 34 *** fejezet)

4. Érintse meg a „Save/Send" (Mentés/küldés) helyét az alábbiak szerint:

Mentés Sonoview alkalmazásba, továbbá küldés külső DICOM-szerverre.

Küldés külső DICOM-szerverre.
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Mentés Sonoview alkalmazásba.

Mentés közben az érintőképernyőn a „Saving in progress" (Mentés folyamatban) üzenet 
látható!

Mentés megjegyzéssel lásd: (*** 'Mentés megjegyzéssel együtt' on page 14 ***. fejezet)

Az elmentett képek újramentését lásd: Sonoview (*** 'Sonoview' on page 2 ***. fejezet)

16.3.5 Mentés AVI-fájlként

Ez a funkció a következő képsorokat AVI-fájlként menti DVD- vagy CD+(R)W vagy MO-
lemezre:

• 2D film (2D képek vagy 2D/színes képek sorozata)
• 3D Rot.Cine (3D forgó film, forgó 3D képsor)
• 4D film (3D képekből álló sorozat)

Megjegyzés:

• A tárolás csak akkor lehetséges, ha a fenti folyamatok elérhetőek.

Működés:

1. Nyomja meg ezt a gombot a filmképsor elmentéséhez.

Az érintőképernyőn a „Save" (Mentés) menü jelenik meg.

2. Nyomja meg a [Save as AVI] (Mentés AVI-fájlként) gombot az érintőképernyőn.
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A „Save AVI-File" (AVI-fájl mentése) menü jelenik meg.

3. Válassza ki a kívánt filmképsort az érintőképernyő megfelelő gombjának 
megérintésével.

4. A képernyőn a Save as AVI-file (Mentés AVI-fájlként) ablak jelenik meg.

5. Válassza ki az adathordozót (DVD vagy CD+(R)W), majd a Reduction Ratio (Tömörítési 
arány) csúszkával határozza meg a tömörítés mértékét.
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6. A tömörítést bejelölve tömörített AVI-fájlt kap.

NOTE: Az AVI-fájlok DVD/CD+(R)W lemezre való mentésekor ellenőrizze, hogy a lemez üres és 
nem sérült!

7. Kattintson a [Save] (Mentés) gombra.

8. A fájlnév megadásához nyomja meg a [New File…] (Új fájl) gombot.

9. Az [Ok] gombra kattintva az AVI-fájl a kívánt adathordozóra menthető.

16.3.6 Mentés megjegyzéssel együtt

Az összes képhez fűzhető szöveges megjegyzés.

Érintse meg a [Comment] (Megjegyzés) gombot.

Írja be a szövegmezőbe a kívánt szöveget. (max. 40 karakter)

A megjegyzéssel elmentett képek újratöltését lásd: Képek szöveges megjegyzéssel(*** 
'Images with Text Comment (Képek szöveges megjegyzéssel)' on page 13 ***. fejezet)

16.3.7 Képek küldése DICOM-szerverre

A DICOM beállítása után 2D képeket, 3D képeket és képsorokat (2D Cine, 3D Rot.Cine, 
Volume Cine and Image Cine) küldhet egy megadott DICOM címre.

Először a betegek adatait regisztrálni kell a Patient Information (beteg informácó) 
menüben. Lásd: Szabványos adatbevitel (*** 'Szabványos adatbevitel' on page 21 ***. 
fejezet)

Működés:

FIGYELEM Az AVI-fájlok mentése jelentős adatveszteséggel járhat. Emiatt az AVI-tömörítéshez az MS 
Video 1 kodeket használjuk.

Ne kerülje el figyelmét, hogy az AVI-tömörítést nagymértékű adatvesztés jellemzi, ezért a 
következőket mindenképpen tartsa szem előtt.

Az ultrahangképek a rendszer memóriájának hatalmas hányadát lefoglalják. Ezért a 
képek méretének csökkentésére az AVI-tömörítési eljárás alkalmazható. Az AVI-tömörítési 
eljárás jelentős adatvesztéssel jár (vagyis az AVI-eljárással tömörített kép kevesebb 
adatot tartalmaz az eredetihez képest). Az AVI-eljárás az emberi szem számára kevésbé 
feltűnő elemeket szűri ki a fájlokból.
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1. A „Save/Send" (mentés/küldés) menü előhívásához ezt a gombot nyomja meg.

2. Szükség esetén válassza ki a címet (DICOM cím). Lásd DICOM konfiguráció (*** '3. 7. 1 
DICOM-konfiguráció' on page 15 ***. fejezet)

3. Válassza ki a megjelenő DICOM küldési módok egyikét a megfelelő gomb 
megnyomásával.

NOTE: Az adatok formátumának kiválasztását lásd: DICOM-cím megadása (*** '3. 7. 2 DICOM-cím 
megadása' on page 30 ***. fejezet) ill. Sonoview konfiguráció (*** '3. 7. 3 Sonoview 
konfiguráció' on page 34 *** fejezet)

4. További megjegyzés beírása. Megnyílik egy ablak a szöveg beírásához.

5. Érintse meg ezt a gombot a választott helyre történő elküldéshez.

NOTE: A megjelenített kép a választott célhelyre (Sonoview vagy DICOM-szerver) történő 
elmentéséhez nyomja meg kétszer ezt a gombot.

A mentés helyének kiválasztásához lásd: System Setup (rendszer beállítások):Perifériás 
eszközök (*** 'Perifériás eszközök' on page 14 ***. fejezet)

16.3.7.1 3. 7. 1
DICOM-konfiguráció

1. Érintse meg a [DICOM Config.] (DICOM konfiguráció) gombot a DICOM konfigurációs 
ablak megjelenítéséhez.

Képernyő: A képernyőn látható 2D kép(ek)et elküldi (JPEG-tömörítéssel vagy anélkül).

2D film: A program elküldi a kiválasztott 2D képsort (JPEG-tömörítéssel vagy 
anélkül).

3D:
A 3D adathalmazzal rendelkező 2D kép (poláris vagy 3D formátumban) 
vagy a 3D Rot.Cine (forgó 3D képsor V730 formátumban vagy Multiframe 
formátumban) lesz elküldve.

4D:
A Volume Cine (3D képsor V730 formátumban) vagy az Image Cine (3D 
képsor + utolsó leképzett doboz V730 vagy Multiframe formátumban) lesz 
elküldve.
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2. Jelölje meg a kívánt DICOM-címmel rendelkező sort.

NOTE: Csak a STORE (TÁROLÁS) vagy a STORE 3D (3D TÁROLÁS) jelzéssel ellátott sorok, valamint 
egy cím válaszható ki.

Új célhely hozzáadásához kattintson az [Add] (Hozzáadás) gombra, majd adja meg az 
adatokat. Létező DICOM-cím adatainak módosításához kattintson az [Edit] (Szerkesztés) 
gombra.

Az adatformátummal és a JPEG-minőségjellemzőkkel kapcsolatban bővebb 
tájékoztatásért tekintse meg a rendszerbeállítással foglalkozó részt:

• lásd: DICOM-cím megadása (*** '3. 7. 2 DICOM-cím megadása' on page 30 ***. fejezet)

• Sonoview konfiguráció (*** '3. 7. 3 Sonoview konfiguráció' on page 34 ***. fejezet)

16.3.7.2 DICOM –
Strukturált

jelentéskészítés

A közelmúltig a jelentésadatok távoli jelentésszerverre való átvitelének két módja volt 
ismert. Az adatok soros porton vagy hálózaton keresztül jutottak el a távoli szerverhez. A 
távoli jelentésszervernek a Repstore rendszert kellett lefuttatnia. A nőgyógyászati és 
szülészeti jelentésekhez manapság már a DICOM-szabványt alkalmazzuk. A mérés közben 
létrejött adatokból a DICOM-szabványnak megfelelő DICOM SR-fájl készül. A fájlt a 
program a hálózaton keresztül eljuttatja a távoli szerverhez. Ha a távoli szerver képes 
értelmezni a DICOM SR nyelvet, az adatokat további közreműködés nélkül képes fogadni.

További információk a beállításokról: DICOM-cím megadása (*** '3. 7. 2 DICOM-cím 
megadása' on page 30 ***. fejezet)

16.3.7.3 DICOM –
MPPS

Az MPPS a Modality Performed Procedure Step (Terápiakövető rendszer) kifejezés 
rövidítése. A rendszer a szabványnak megfelelő, speciális DICOM-adatokat küld a távoli 
szervernek a vizsgálat megkezdésekor, befejezésekor és felfüggesztésekor. Ez az 
információ egy adott beteg különböző vizsgálatainak többfajta módon való 
koordinálására ad lehetőséget.

A beállításokról bővebben lásd:

lásd: DICOM-cím megadása (*** '3. 7. 2 DICOM-cím megadása' on page 30 ***. fejezet)

16.3.7.4 DICOM –
Tárolási

megerősítés

Tárolási megerősítés nélkül a program feltételezi, hogy a képek távoli DICOM-szerverre 
való átvitele sikeresen befejeződött - amennyiben az átvitel közben nem lépett fel hiba. A 
tárolási megerősítés javítja az adatbiztonságot. Ahelyett, hogy a rendszer az átvitel 
befejeződését követően azt feltételezné, hogy a művelet sikeresen ment végbe, a távoli 
DICOM-szervertől az összes kép fogadását és sikeres tárolását megerősítő üzenetet kér. A 
másolásra kijelölt helyi elemek csak a megerősítést követően törölhetőek a rendszerből. 
Ha nem érkezik megerősítés, a képek ismét elküldhetőek.

A beállításokról bővebben lásd:
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lásd: DICOM-cím megadása (*** '3. 7. 2 DICOM-cím megadása' on page 30 ***. fejezet)

16.3.7.5 JPEG-
tömörítési eljárás

Az ultrahangképek a rendszer memóriájának hatalmas hányadát lefoglalják. A JPEG 
tömörítés különösen hasznos a képek méretének csökkentésére. A JPEG-tömörítési eljárás 
jelentős adatvesztéssel jár (vagyis a JPEG-eljárással tömörített kép kevesebb adatot 
tartalmaz az eredetihez képest). A JPEG-eljárás az emberi szem számára kevésbé feltűnő 
elemeket szűri ki a fájlokból. A minőségbeállítással (100%–80%) a figyelmen kívül hagyott 
adatok mennyisége szabályozható. 100%-os minőségbeállításnál a különbségek az 
emberi szem számára nem észrevehetőek.

A minőség beállítását lásd: DICOM-cím megadása (*** '3. 7. 2 DICOM-cím megadása' on 
page 30 ***. fejezet) ill. Sonoview konfiguráció (*** '3. 7. 3 Sonoview konfiguráció' on page 
34 *** fejezet)

NOTE: A JPEG-tömörítés során a közel azonos színű területeket az eljárás összetömöríti, így a 
JPEG-képen azonos színű, négyzetes területek jelennek meg.

A Sonoview alkalmazásban a JPEG-tömörítéssel kezelt képek bal felső részén sárga J betű 
olvasható. A képen pl. a J80 jelentése: 80%-os tömörítés.

16.3.7.6 3D/4D
tömörítés

A 3D/4D ultrahangadatok nagy adatmennyisége miatt a fájl több megabyte méretű is 
lehet. Az adatok tömörítése miatt kisebb tárolókapacitás szükséges, így az adathordozók 
hosszabb idő alatt telnek meg, valamint a fájlok hálózaton át való küldése is gyorsabb és 
egyszerűbb.

Lásd: 3D/4D infó (*** '3D/4D Infó' on page 49 ***. fejezet) Sonoview konfiguráció (*** '3. 7. 3 
Sonoview konfiguráció' on page 34 ***. fejezet)

Eredeti BMP JPEG 70% JPEG 10%

FIGYELEM A Sonoview alkalmazásban a képek JPEG-tömörítéssel is elmenthetőek. A Sonoview 
alkalmazásból a képek elküldhetőek DICOM-szerverre. A művelethez ismét alkalmazható 
a JPEG-eljárás. Ne kerülje el figyelmét, hogy a JPEG-tömörítést nagymértékű adatvesztés 
jellemzi, ezért a következőket mindenképpen tartsa szem előtt.

• Egy képre csak egyszer alkalmazza a JPEG-tömörítést 100% alatti 
minőségbeállítással.

• Ha a program a képeket 100%-nál gyengébb minőségben mentette el a Sonoview 
alkalmazásban, és a képet DICOM-szerverre kívánja elküldeni, a DICOM-
beállításoknál 100%-os minőségi beállítást alkalmazzon. Lásd: DICOM küldés (*** 
'DICOM-küldés' on page 19 ***. fejezet)

• Ha a Sonoview alkalmazásból a JPEG-tömörítéssel (100%-nál gyengébb minőség), a 
képeket 100% minőségűre mentse el a Sonoview alkalmazásban. Lásd: Vizsgálatok 
exportálása (*** 'Vizsgálatok exportálása' on page 6 ***. fejezet) / Képek exportálása 
(*** 'Képek exportálása' on page 16 ***. fejezet)
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16.3.7.7 Várakozási
sor állapota

Nyomja meg ezt a gombot a DICOM Transfer Queue Status (DICOM átviteli várólista 
állapota) megjelenítéséhez.
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 17. fejezet

Rendszerbeállítások
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17. Rendszerbeállítások

Bevezetés

A rendszer paramétereinek változtatását a System setup (Rendszerbeállítások) asztalon 
számos párbeszédpanel és ablak teszi lehetővé.

System setup (Rendszerbeállítások) asztal: például az alább megnyitott oldal: „General" 
(Általános)

A műveletek általában a hanyattegérrel és a hanyattegér gombjaival történnek (egér 
emulálása).

Hanyattegér: a hanyattegér mutatójának (kurzor) elhelyezését 
vagy áthelyezését jelenti a képernyőn

a hanyattegér bal gombja (bal egérgomb): markereket állít be, 
rögzít, és oldalakat/gombokat stb. aktivál, amelyeket a 
mutatóeszköz kijelöl

a hanyattegér felső gombja (jobb oldali egérgomb): nincs funkciója 
a rendszerképernyőn



Rendszerbeállítások

Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv 17-3
KTD100583 5. javított kiadás

Az állapotkijelző mutatja a hanyattegér aktuális funkcióját:

17.1 A beállítási művelet megnyitása

A Setup procedures (Beállítási műveletek) behívásához válassza a [System Setup] 
(Rendszerbeállítások) sort a „Utilities" (Eszközök) menüben a setup (beállítás) asztal 
aktiválásához a képernyőn.

Érintse meg a [Utilities] (Eszközök) gombot.

Az érintőfelület átvált a Utilities (Eszközök) menüre. Ezután érintse meg a [System Setup] 
(Rendszerbeállítások) gombot.

a hanyattegér jobb gombja (bal egérgomb): jelölőket állít be, rögzít, 
és olyan oldalakat/gombokat stb. aktivál, amelyeket a 
mutatóeszköz kijelöl.

↑ ↑ ↑ ↑

Hanyatteg
ér

baloldali 
hanyattegérg
omb

felső 
hanyattegérgo
mb

jobboldali 
hanyattegérg
omb
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17.2 Kilépés a beállítási műveletekből

Érintse meg az [Exit] (Kilépés) gombot az érintőfelületen. A beállítási módosítási műveletét 
megszakították, a rendszer a változtatásokat nem mentette.

Válassza az [Exit] (Kilép) gombot az egérmutatóval és nyomja meg a [Set] (Beállít) gombot a 
hanyattegéren. A beállítási módosítási műveletét megszakították, a rendszer a 
változtatásokat nem mentette.

Válassza a [Save&Exit] (Mentés és kilépés) gombot az egérmutatóval és nyomja meg a [Set] 
(Beállít) gombot (hanyattegér jobb/bal gombja) A beállítás változtatásai elmentődnek.

17.3 A Rendszerbeállítások oldal

A Rendszerbeállítások oldalszámos oldalt tartalmaz:

• General (általános) (*** 'Általános' on page 5 ***)

• Lásd: Felhasználói beállítások (*** 'Felhasználói beállítások' on page 7 ***. fejezet)

• Perifériás eszközök (*** 'Perifériás eszközök' on page 14 ***. fejezet)

• Opció (*** 'Opciók' on page 16 ***. fejezet)

• Szolgáltatás (*** 'Szerviz' on page 18 ***. fejezet)

• Backup (Archiválás) (*** 'Háttérmentés' on page 18 ***)

• Hálózat (*** 'Hálózat' on page 29 ***. fejezet)

• Rendszer info (*** '3. 8 Rendszer info' on page 40 ***. fejezet)
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17.3.1 Általános

Date Format (Dátumformátum):

Aktiválja a megfelelő opció gombot (csak egy lehet aktív) a kívánt dátum formátum 
sorrendjének kiválasztásához (nap-DD, hónap-MM, év-YY).

Display (Megjelenítés): (minden gomb be/kikapcsoló funkciójú)

Aktiválja a kívánt gombokat.

TGC curve (TGC-görbe):

TGC grafikus megjelenítés be/ki.

Screen Saver (képernyővédő):

be: 5 perccel az utolsó művelet után a képernyővédő elindul. ki: nyomja meg bármelyik 
funkciógombot.

Auto Scan Stop (automatikus pásztázás leállítása):

2 perccel az utolsó művelet után a rendszer aktiválja az olvasás módot, ha még nincs 
aktiválva.

Beeper off (Hangjelzés ki):

Kikapcsolja a hangjelzést, ami a rendszer funkciógombjainak megnyomásakor szól.

Clinic Name (Kórház neve):

Válassza ki a szövegdobozt egy új kórház nevének billentyűzettel történő beviteléhez. A 
kórház neve bemásolódik a képernyő információs fejlécének Hospital ID (Kórház ID) 
részébe a beállítás [Save&Exit] (Mentés és kilépés) gombbal történő bezárása után.

Language (Nyelv):

Nyissa meg a felnyíló menüt és válassza ki a kívánt nyelvet.

NOTE: Csak a rendszeren elérhető nyelvek szerepelnek a listán. Ha új nyelvet telepít, az 
automatikusan hozzáadódik a listához. A [Save&Exit] (Mentés és kilépés) megnyomása után 
a rendszer egy párbeszéddobozban utasítja a rendszer újraindítására. Nemzeti nyelvi 
támogatás elérhető a teljes mérési csomagra (általános mérések és számítások, Mérési 
beállítások és munkalapok/jelentések).

NOTE: A nyelv megváltoztatása után a rendszert újra kell indítani.

EUM Language (EUM-nyelv):
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Nyissa meg a felnyíló menüt és válassza ki a kívánt nyelvet.

NOTE: Ezt a választást nem befolyásolja az általános nyelv kiválasztása és fordítva. Csak a 
rendszeren elérhető nyelvek szerepelnek a listán. Ha új nyelvet telepít, az automatikusan 
hozzáadódik a listához.

17.3.1.1 3. 1. 1
Dátum, idő és

időzóna
meghatározása

Válassza a [Date/Time] (Idő/Dátum) gombot egy párbeszédablak aktiválásához a dátum, 
idő és időzóna beviteléhez.

Zárja be az ablakot az [OK] vagy a [Cancel] (Mégse) gombbal a „Setup Page (Oldalbeállítás) 
helyre való visszatéréshez.

Válassza a [Time Format] (Időformátum) gombot egy párbeszédablak aktiválásához a 
kívánt időformátum kiválasztásához.

Zárja be az ablakot az [OK] vagy a [Cancel] (Mégse) gombbal a „Setup Page (Oldalbeállítás) 
helyre való visszatéréshez.



Rendszerbeállítások

Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv 17-7
KTD100583 5. javított kiadás

17.3.2 Felhasználói beállítások

Steering Angle 
(Irányítási szög):

Ha a kiválasztott vizsgálófej támogatja az irányítási funkciót, a 
lehetséges szögek megjelenítésre kerülnek. Ha a kiválasztott 
vizsgálófej nem támogatja az irányítási funkciót, a beviteli mező 
szürke marad (letiltva).

Calculate DOC 
by GA (DOC 
kiszámítása a 
GA alapján):

kiválasztása esetén (jelölés látható), a DOC automatikusan 
kiszámítódik a GA „Patient Information" (Páciensadatok) képernyőbe 
való bevitelekor; lásd: (*** '„Patient Information" (Páciensadatok) 
párbeszédpanel' on page 11 ***).

Start Exam 
(Vizsgálat 
indítása):

A választástól függően a „Patient Information" (Páciens információ) 
képernyő
• Sonoview formátumban elmentődik és/vagy
• továbbítódik egy külső DICOM-szerverre és/vagy
• egy DICOM nyomtatón kinyomtatásra kerül
ha a [Start Exam] (Vizsgálat indítása) (vagy [Continue Exam] 
(Vizsgálat folytatása) a páciensadatok szerkesztése ablakban.

Megjegyzés:

a „Send to DICOM Server" (Küldés DICOM-szerverre) csak akkor 
választható, ha megadta a „Service: STORE" (Szolgáltatás: TÁROLÁS) 
célpontját;
A „Send to DICOM Printer" (Küldés DICOM nyomtatóra) csak akkor 
választható, ha megadta a „Service: PRINT" (Szolgáltatás: 
NYOMTATÁS) célpontját
lásd: DICOM-cím megadása (*** '3. 7. 2 DICOM-cím megadása' on 
page 30 ***. fejezet)
Auto Start Acquisition (Adatgyűjtés automatikus indítása): Ha ez 
a jelölődoboz meg van jelölve, a rendszer automatikusan új 
adatgyűjtést indít 2D módban a Start Exam (Vizsgálat indítása) 
megnyomásakor, a “Start Exam with old ultrasound Image?" 
(Vizsgálat indítása az előző ultrahangképpel?) párbeszéd panel 
megjelenítése nélkül.
Ha ez a jelölődoboz nincs bejelölve, a párbeszéd panel 
megjelenítődik a Standard Input (Szabványos adatbevitel) helyen 
leírtak szerint (*** 'Szabványos adatbevitel' on page 21 ***)
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Overview Window 
(Áttekintő ablak):

Position 
(Helyzet):

Off (Ki), Left Top (Bal felső), Left Bottom (Bal 
alsó) (alapértelmezett), Right Top (Jobb 
felső) vagy Right Bottom (Jobb alsó)

Size (Méret): Large (nagy), normal (normál) 
(alapértelmezett) vagy small (kicsi)

Felhasználói 
programok

Lásd: Felhasználói program mentése (*** 'Felhasználói 
program mentése' on page 9 ***. fejezet)

3D/4D programs (3D/
4D programok)

lásd: 3D/4D program mentése (*** '3. 2. 2 3D/4D program 
mentése' on page 10 ***)

Text auto 
(Automatikus szöveg):

lásd: Automatikus szöveg bevitele/felülírása (*** 'Automatikus 
szöveg bevitele/felülírása' on page 11 ***)

Trackball Speed 
(hanyattegér 
sebessége):

lásd: A hanyattegér sebességének állítása (*** 'A hanyattegér 
sebességének állítása' on page 13 ***)

Touch Panel Scheme 
(Érintőfelület 
kialakítása):

felnyíló menü az érintőképernyő színsémájának beállítására.

Dialog color Level 
(Párbeszédpanel 
színességi foka):

Válassza ki a párbeszédpanelek kívánt színességi fokát (pl. 
System Setup (Rendszerbeállítások), Worksheet (Munkalap), 
Patient Information (Páciensadatok), ….)
Válasszon a következők közül: Brightest (Legfényesebb), Bright 
(Fényes), Standard (Light Text) (Világos szöveg), Standard (Dark 
Text) (Sötét szöveg), Dark (Sötét) (Alapértelmezett), Darkest 
(Legsötétebb)

Doppler 2D Refresh 
(Doppler 2D frissítés):

Aktiválja a kimerevített 2D képet Doppler módban a 
hanyattegér görgetésekor.

End Exam Dialog 
(Vizsgálat befejezése 
párbeszédpanel):

Ha az „End Exam Dialog" (Vizsgálat befejezése párbeszédpanel) 
elemet választja (jelölés látható), a rendszerképernyő 
megjelenít egy párbeszédpanel-üzenetet "Do you really want to 
„End Exam"?" (Valóban be akarja fejezni a vizsgálatot?) az [End 
Exam] (Vizsgálat befejezése) gomb megnyomásakor. További 
részletekért lásd: Vizsgálat befejezése (*** 'Vizsgálat 
befejezése' on page 8 ***. fejezet).

Capitalize Letter in 
Patient Names 
(Páciens nevének 
nagybetűvel írása):

Ha a „Capitalize Letter in Patient Names" (Páciens nevének 
nagybetűvel írása) elemet kiválasztja (jelölés látható), a „Name" 
(Név) mezőkben (Last, First, and Middle Name) (Vezetéknév, 
középső név, keresztnév) a kezdőbetűk a Patient Information 
(Páciens információ) képernyőn automatikusan nagy betűk 
lesznek. lásd még: Páciensadatok bevitele (*** 'Páciensadatok 
megadása' on page 7 ***)

Use 2D Color for STIC 
(2D színes használata 
az STIC-hez):

Ha a „Use 2D Color for STIC" lehetőséget (2D színes használata 
az STIC-hez) kiválasztja (jelölés látható), a rendszer a 2D színes 
beállításokat használja az STIC színezéshez.
Ha ez a doboz nincs bejelölve, a rendszer az STIC felhasználói 
program színes beállításait használja erre a célra.
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17.3.2.1 Fel-
használói program

mentése

Ez az eszköz elmenti az aktuális rendszer beállításokat egy programgomb alatt.

Válassza a [User programs] (Felhasználói programok) gombot (a System Setup – User 
Settings (Rendszerbeállítások - Felhasználói beállítások) oldalon).

A „Settings" (Beállítások) menü megjelenítődik a képernyőn.

NOTE: Kiválasztható, melyik felhasználói program induljon el, amikor egy új vizsgálatot hoz létre.

Setting – Application (Beállítások - Alkalmazások):

1. Válasszon ki egy program gombot és nyomja meg a [Set] (Beállítás) gombot (címkézési 
terület és kurzor belül jelenítődnek meg).

2. Írjon be új program címkét a billentyűzettel vagy írja felül a meglévő címkét vagy ne 
változtassa a meglévő program címkét, ha az megfelelő.

3. Válassza a [Save] (Mentés) vagy [Save&Exit] (Mentés és kilépés) lehetőséget. A 
program paraméterek elmenődnek az adatbázisban.

Exit (Kilép) Visszatérés az utolsó aktív menühöz mentés nélkül.

Delete (Törlés): eltárolt beállítások adatbázisból való törléséhez.

Save (Mentés): beállítások mentése az aktív Settings select (Beállítások kiválasztása) 
menüvel.

Return (Vissza):  A User Setting (Felhasználói beállítások) főmenühöz való visszatéréshez.

Default (Alapértelmezett):  Az alapértelmezett beállítások változtatása jelszóval védett. A 
felhasználó nem változtathatja meg a „Default" (Alapértelmezett) címkét.

On Start Exam Use (Vizsgálat indításakor használja):

Title Bar Setting (Címsor beállításai):

Font Size: Válassza ki a címsorban használt betűméretet (small, medium, 
large) (kicsi, közepes vagy nagy)

Font Brightness (Betű 
fényesség):

Válassza ki a címsorban használt betű fényességet (100%, 90% 
vagy 80%)
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Minden alkalmazás és vizsgálófej kombinációra válassza ki, hogy a rendszer mit 
használjon:

• Last Used (Utoljára használt): Vizsgálat indításakor az utoljára használt program 
töltődik be. (Default) (Alapértelmezett)

• User Defined (Felhasználó által meghatározott): vizsgálat indításakor a felhasználói 
programot a legördülő listáról választja ki a felhasználó. (A Default (Alapértelmezett) 
beállítás a lista első sorát választja ki)

1. Válasszon egy felhasználói programot a legördülő listáról. A lista tartalmazza az 
összes lehetséges felhasználói programot a kiválasztott alkalmazás/vizsgálófej 
kombinációra.

NOTE: Válassza az alapértelmezettet a felhasználói program menüben. A rendszeren 
aktuálisan használt vizsgálófej és alkalmazás kerül kiválasztásra a listákból, amikor 
belép a felhasználói program párbeszédpanelre.

2. Válassza ki a vizsgálófejet a Probe (Vizsgálófej) legördülő listáról. Ez a lista az összes, a 
rendszerhez aktuálisan csatlakoztatott, vizsgálófejet tartalmazza.

3. Válassza ki az alkalmazást az alkalmazások legördülő listájáról. Ez a lista a kiválasztott 
vizsgálófejjel lehetséges összes alkalmazást tartalmazza.

Válassza ezt a gombot az aktuális kiválasztott vizsgálófej és alkalmazás kombináció 
beállítások mentéséhez.

17.3.2.2 3. 2. 2 3D/
4D program

mentése

Ez az eszköz a rendszer aktuális 3D/4D beállításait menti egy 3D/4D program gomb alatt.

1. Válassza a [3D/4D programs] (3D/4D programok) gombot (a System Setup – User 
Settings [Rendszerbeállítások – Felhasználói beállítások] oldalon).

NOTE: Csak 3D adatgyűjtés során elérhető.
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A „3D/4D Settings" (3D/4D beállítások) menü megjelenítődik a képernyőn.

2. Válasszon ki egy program gombot és nyomja meg a [Set] (Beállítás) gombot (címkézési 
terület és kurzor belül jelenítődnek meg).

3. Írjon be új program címkét a billentyűzettel vagy írja felül a meglévő címkét vagy ne 
változtassa a meglévő program címkét, ha az megfelelő.

4. Válassza a [Save] (Mentés) vagy [Save&Exit] (Mentés és kilépés) lehetőséget. A program 
paraméterek elmenődnek az adatbázisban.

Exit (Kilép) Visszatérés az utolsó aktív menühöz mentés nélkül.

Delete (Törlés): eltárolt beállítások adatbázisból való törléséhez.

Save (Mentés): beállítások mentése az aktív Settings select (Beállítások kiválasztása) 
menüvel.

Return (Vissza):  A User Setting (Felhasználói beállítások) főmenühöz való visszatéréshez.

Default (Alapértelmezett):  Az alapértelmezett beállítások változtatása jelszóval védett. A 
felhasználó nem változtathatja meg a „Default" (Alapértelmezett) címkét.

17.3.2.3  Automa-
tikus szöveg bev-

itele/felülírása

1. Válassza a [Text auto] (Automatikus szöveg) gombot (a System Setup – User Settings 
(Rendszerbeállítások - Felhasználói beállítások) oldalon).



Rendszerbeállítások

17-12 Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv
KTD100583 5. javított kiadás

Az „Auto Text" (Automatikus szöveg) menü megjelenik a képernyőn. 

2. Válasszon egy Auto Text (Automatikus szöveg) gombot és nyomja meg a [Set] (Beállítás) 
gombot. A kurzor megjelenik a kiválasztott gombon belül.

3. Írja be a szöveget a billentyűzettel.

4. Válassza ki a következő Szöveg gombot és így tovább.

5. Ha 20-nál több bejegyzést hoz létre, azok a második oldalra kerülnek.

6. Kattintson a [Save&Exit] (Mentés és kilépés) elemre az eltároláshoz és zárja be a 
Rendszerbeállítások ablakot.

Exit (Kilép) Visszatérés az utolsó aktív menühöz mentés nélkül.

Delete (Törlés):beírt szó adatbázisból való törléséhez.

Save (Mentés): szó mentéséhez az aktív Auto Text (Automatikus szöveg) (oldal) menüvel.

Return (Vissza):  A User Setting (Felhasználói beállítások) főmenühöz való visszatéréshez.

2nd Page/1st Page (2. oldal/1. oldal): Ezzel a gombbal az első és második szöveg oldal 
között válthat.

Ezzel a gombbal az Auto Text Application select (Automatikus szöveg alkalmazás 
kiválasztása) menüre válthat.
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Az „Auto text Application select" (Automatikus szöveg alkalmazás kiválasztása) menü 
megjelenik a képernyőn.

Működés:

1. Nyissa meg az Application (Alkalmazás) ablakot az [Application] (Alkalmazás) gombbal.
2. Válassza ki a kívánt alkalmazást (válassza a megfelelő alkalmazás gombot).

Kiválasztás után az alkalmazás első Auto Text (Automatikus szöveg) oldala jelenik meg a 
képernyőn.

Kattintson a [Return] (Vissza) elemre az előző Text Auto (Automatikus szöveg) oldalra való 
visszatéréshez.

NOTE: A [Save&Exit] (Mentés&kilép) gombot meg kell nyomni a „Text Auto"-ból (Automatikus 
szöveg) való kilépés előtt vagy a változtatások elvesznek.

17.3.2.4 A hanyat-
tegér sebességének

állítása

1. Válassza a [Trackball speed] (Hanyattegér sebessége) gombot (a System Setup – User 
Settings [Rendszerbeállítások – Felhasználói beállítások] oldalon).
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A „Trackball Speed" (hanyattegér sebessége) menü megjelenik a képernyőn.

2. Állítsa be a hanyattegér kívánt sebességét mindegyik funkcióra (low ́  high – lassú ́  gyors) 
a hanyattegeret és annak jobb vagy bal [Set] (Beállítás) gombját használva.

3. Válassza a [Save] (Mentés) vagy [Save&Exit] (Mentés és kilépés) lehetőséget. A 
hanyattegér sebességi beállításai elmentődnek az adatbázisba.

Exit (Kilép) Visszatérés az utolsó aktív menühöz mentés nélkül.

Save (Mentés): Az aktuális hanyattegér sebességi beállításainak mentéséhez.

Return (Vissza):  A User Setting (Felhasználói beállítások) főmenühöz való visszatéréshez.

Default Settings (Alapértelmezett beállítások):  Az alapértelmezett beállítások 
változtatása jelszóval védett. A felhasználó nem változtathatja meg a „Default Settings" 
(Alapértelmezett beállítások) lehetőséget.

17.3.3 Perifériás eszközök

VCR Source (Videoforrás): A videoforrás VHS és S-VHS lehet. Csak egy kiválasztás 
lehetséges.
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RGB H/V Sync (RGB V/F):
Váltás a kompozit szinkronizálás és a külön vízszintes/
függőleges szinkronizálás között. Csak egy kiválasztás 
lehetséges.

Foot Switch (Lábkapcsoló 
- bal/jobb)

A megfelelő funkció kiválasztása. Minden lábkapcsoló 
oldalra csak egy kiválasztás lehetséges.

Save Destination (Mentés 
célhelye):

Válasszon a következő lehetőségek közül: Saving to 
Sonoview (Mentés Sonoview alkalmazásba), Sending to 
an external DICOM Server (Küldés külső DICOM-szerverre) 
vagy Save & Send for Saving to Sonoview (Mentés, majd 
küldés Sonoview alkalmazásba mentésre) vagy Sending 
to an external DICOM server (Küldés külső DICOM-
szerverre). Csak egy kiválasztás lehetséges.

2D Save Key (2D mentés 
gombja):

A 2D mentés gomb funkciójának meghatározása. Csak 
egy kiválasztás lehetséges.

Remote Print A (Távoli 
nyomtatás, A):

Válassza ki a legördülő menüből a távoli [Print A] (A 
nyomtatása) gombhoz rendelt nyomtatót. A kiválasztott 
nyomtatóval nyomtathatók ki az aktuális 
képernyőüzenetek.
Sonoview is marked (Sonoview megjelölve): a Sonoview 
az aktuálisan megjelenített képeket párhuzamosan 
menti
DICOM is marked (DICOM megjelölve): az aktuálisan 
megjelenített képeket párhuzamosan elküldi a hálózatra 
(DICOM-szerverre)
T.U.I. One-by-One (Egyesével): T.U.I. a T.U.I. oldalanként 
nyomtatja a képeket (nem választható, ha a F-F 
videonyomtató van bejelölve)

Remote Print B (Távoli 
nyomtatás, B):

Válassza ki a legördülő menüből a távoli [Print B] (B 
nyomtatása) gombhoz rendelt nyomtatót. A kiválasztott 
nyomtatóval nyomtathatók ki az aktuális 
képernyőüzenetek.
Sonoview is marked (Sonoview megjelölve): a Sonoview 
az aktuálisan megjelenített képeket párhuzamosan menti
DICOM is marked (DICOM megjelölve): az aktuálisan 
megjelenített képeket párhuzamosan elküldi a hálózatra 
(DICOM-szerverre)
T.U.I. One-by-One (Egyesével): T.U.I. a T.U.I. oldalanként 
nyomtatja a képeket (nem választható, ha a F-F 
videonyomtató van bejelölve)

Report Printer 
(Jelentésnyomtató):

Válassza ki a kívánt jelentésnyomtatót a legördülő 
menüből.
Csak egy kiválasztás lehetséges.
A rendszer a kijelölt nyomtatót használja a Sonoview-
képek és jelentések nyomtatására használni.

DICOM Print Job (DICOM 
nyomtatási feladat):

Manual (Kézi): a nyomtatási feladatot (felhasználói) 
beavatkozással kell elindítani
Auto (page full) (Automatikus (tele oldal)): a nyomtatási 
feladat automatikusan elindul, ha az oldal megtelik
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17.3.4 Opciók

Ez az oldal az összes lehetséges rendszer opciót és állapotukat mutatja.

NOTE: Ez a mondat csak akkor jelenik meg, ha a demó verziókat 3 hónapra aktiválják.

Serial Number (Gyári szám): A rendszer gyári számát mutatja.

Demo Key (Demó kulcs): Ez a mező a demó kulcs beírására és feltüntetésére szolgál az 
OKOS-ból (Minden opció egy bizonyos időre elérhető).

Permanent Key (Tartós kulcs): Ez a mező a kódoló kulcs bevitelére és feltüntetésére 
szolgál a tartósan elérhető opciókhoz.

A „Demo Key" (Demó kulcs) vagy „Permanent Key" (Tartós kulcs) telepítésének menete:

1. Helyezze a kurzort a kívánt beviteli mező területére, és nyomja meg a hanyattegér bal/
jobb gombját [Set] (Beállít).

2. Ha már létezik kulcskód, törölje vagy javítsa.
3. Írja be a titkosított szériakódot a billentyűzettel és kattintson a [Submit] (Beadás) 

elemre. (A kódot a rendszer ellenőrzi.)
4. Kattintson a [Save&Exit] (Mentés és kilépés) gombra.

Megjegyzések:

• A kulcskód aktiválása után indítsa újra a rendszert (kapcsolja ki majd vissza a 
rendszert).

• A System Setup-ból (Rendszerbeállítások) mentés nélkül való kilépéshez válassza az 
[Exit] (Kilép) gombot.

A „3 Month Demo" (3 hónapos demóverzió) aktiválásának menete:

NOTE: Győződjön meg a kiválasztott Date & Time (Dátum&idő) helyességéről. Nem szabad 
megváltoztatnia a dátumot vagy időt az opciók aktiválása után. Ez a lehetőség a 

D Demo (Demó) Az opció demó verziója aktív és a Valid (Érvényes) oszlopban 
feltüntetett időben lejár.

I Inactive 
(Inaktív) Az opció nincs aktiválva.

P Permanent 
(Tartós) Az opció tartósan aktiválva van (megvásárolt).
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használattal való visszaélés megakadályozására blokkolt . Dátum, idő és időzóna 
beviteléhez lásd: (*** '3. 1. 1 Dátum, idő és időzóna meghatározása' on page 6 ***).

1. Kattintson az [Activate] (Aktivál) gombra az összes opció 3 hónapos időtartamra való 
engedélyezéséhez.

Az alábbi ablak jelenik meg a képernyőn.

2. Kattintson a [Now] (Most) gombra az összes opció aktiválásához.

Aktiválás után a Demo (Demó) mező az „Options" (Opciók) ablakban a demóverzió lejárati 
idejét jelzi.

3. A Rendszerbeállítások képernyőről való kilépéshez kattintson a [Save&Exit] (Mentés és 
kilépés) vagy [Exit] (Kilépés) gombra.

NOTE: A demó opciók aktiválása után indítsa újra a rendszert (kapcsolja ki majd vissza a rendszert).

Az alábbi ablak jelenik meg az alkalmazás indításakor, ha demóopciók vannak aktiválva:

Az ablak az összes demóopciót és érvényességi idejüket mutatja.

A „3 Month Demo" (3 hónapos demó verzió) opciók csak egyszer 
aktiválhatók. A felhasználó nem ismételheti meg az aktiválást. 
Tartós opció vagy demókulcs rendeléséhez (OKOS-ból), lépjen 
kapcsolatba a helyi értékesítési képviselővel.
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17.3.5 Szerviz

1. Helyezze a kurzort a jelszóablakba, majd nyomja meg a [Set] (Beállít) gombot.
2. Írja be a jelszót***, és kattintson az [Accept] (Elfogad) gombra a Service Tools 

(Szervizeszközök) ablak megjelenítéséhez.

NOTE: További részleteket és magyarázatot a rendszer Szerviz kézikönyvében talál.

17.3.6 Háttérmentés

A Backup (Háttérmentés) oldal két fő csoportra osztható:

User Settings Only (Csak felhasználói 
beállítások) Full Backup (Teljes háttérmentés)

Csak felhasználói beállítások mentése (*** 
'3. 6. 1 Csak felhasználói beállítások 
mentése' on page 19 ***. fejezet)
Csak felhasználói beállítások betöltése (*** 
'3. 6. 2 Csak felhasználói beállítások 
betöltése' on page 20 ***. fejezet)

Teljes háttérmentés készítése (*** '3. 6. 3 
Teljes háttérmentés készítése' on page 22 
***. fejezet)
Teljes háttérmentés betöltése (*** '3. 6. 4 
Teljes háttérmentés betöltése' on page 24 
***. fejezet)
Teljes háttérmentés törlése (*** '3. 6. 5 
Teljes háttérmentés törlése' on page 25 
***. fejezet)
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A User Settings (Felhasználói beállítások) és/vagy Full Backup (Teljes háttérmentés) az 
alábbi helyekre menthetők:

• A belső merevlemez D partíciója
• DVD/CD+(R)W
• MOD (ha van)
• Mapped Network Drive (Csatlakoztatott hálózati meghajtó) Z lásd: Hálózati meghajtó 

csatlakoztatása (*** '3. 7. 6 Hálózati meghajtó csatlakoztatása' on page 39 ***. fejezet)

• Bármely más, a rendszerhez csatlakoztatott meghajtó (pl. külső USB-merevlemez)

NOTE: Ez a funkció csak a teljes biztonsági másolat eszközre elérhető. lásd: Munka külső USB-
eszközökkel (*** '3. 6. 5. 1 Munka külső USB-eszközökkel' on page 26 ***)

17.3.6.1 3. 6. 1 Csak
felhasználói

beállítások mentése

• Ezzel a funkcióval a belső adatbázis tartalma a kiválasztott olvasó/író eszközre lesz 
elmentve.

A Felhasználói beállítások közé a következők tartoznak:

• User Settings (Felhasználói beállítások)
• Auto Text (Automatikus szöveg)
• Beállítások (nyelv, dátumformátum, képernyővédő be/ki stb.)

1. Kattintson a [Save] (Mentés) gombra a User Settings Only (Csak felhasználói beállítások) 
csoportban a System Setup - Backup (Rendszerbeállítások - háttérmentés) oldalon. A 
Load/Save (Betöltés/Mentés) ablak megjelenik.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Ne válasszon le külső USB-eszközt annak leállítása nélkül. A leállítás nélküli 
leválasztás adatvesztést okozhat a külső eszközön.



Rendszerbeállítások

17-20 Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv
KTD100583 5. javított kiadás

2. Válassza ki az adathordozót (pl. DVD/CD+(R)W), majd kattintson a [Save] (Mentés) 
gombra.

3. Válassza a [New File…] (Új fájl...) gombot és írja be a háttérmentés nevét (fájlnév).

4. Kattintson az [Ok] gombra. A mentési folyamat elindul.

Cancel (Törlés): Kilépés mentés nélkül.

17.3.6.2 3. 6. 2 Csak
felhasználói
beállítások

betöltése

A betöltés funkcióval az összes felhasználói beállítás vagy azok részei betölthetők az 
adatbázisba felülírás, visszaállítás, másolás stb. céljából.

1. Kattintson a [Load] (Betöltés) gombra a User Settings Only (Csak felhasználói beállítások) 
csoportban a System Setup - Backup (Rendszerbeállítás - háttérmentés) oldalon. A Load/
Save (Betöltés/Mentés) ablak megjelenik.

2. Válassza ki az adathordozót (pl. DVD/CD+(R)W), majd kattintson a [Load] (Betöltés) 
gombra.

3. Válassza ki a megfelelő fájlt és kattintson az [OK] gombra. A betöltési ablak jelenik meg.
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4. Válassza ki a biztonsági másolat megfelelő adatait .

Complete Backup (Teljes háttérmentés):

Válassza a Complete Backup (Teljes háttérmentés) elemet, majd kattintson a [>>] gombra 
a Complete Backup (Teljes háttérmentés) lehetőség Load Data (Adatok betöltése) mezőbe 
való másolásához.

Kattintson erre a gombra a Complete Backup (Teljes háttérmentés) rendszerre való 
betöltésének indításához.

NOTE: A Backup (Biztonsági mentés) egyes részei is betölthetőek az adatbázisba felülírás, 
visszaállítás, másolás stb. céljából.

Kattintson a plusz [+] jelre a könyvtárfa megnyitásához.

User programs (Felhasználói programok):
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Válassza ki a megfelelő csoportot (all probes, probe& all applications, etc.) (összes 
vizsgálófej, vizsgálófej és összes alkalmazás stb.) egészen a végső programig a 
megjelenített könyvtárfán. Kattintson a nyílgombra a kiválasztott elem Load Data 
(Adatbetöltés) mezőbe való másolásához. Kattintson a [Load] (Betöltés) gombra. A betöltési 
folyamat elkezdi a biztonsági mentés kiválasztott elemének rendszerbe való betöltését.

Auto Text (Automatikus szöveg):

Válassza az Auto Text (Automatikus szöveg) csoportot. Kattintson a nyílgombra a 
kiválasztott elem Load Data (Adatbetöltés) mezőbe való másolásához. Kattintson a [Load] 
(Betöltés) gombra. A betöltési folyamat elkezdi a biztonsági mentés kiválasztott elemének 
rendszerbe való betöltését.

3D/4D programs (3D/4D programok):

Válassza ki a megfelelő csoportot (all probes, probe& all applications, etc.) (összes 
vizsgálófej, vizsgálófej és összes alkalmazás stb.) egészen a végső programig a 
megjelenített könyvtárfán. Kattintson a nyílgombra a kiválasztott elem Load Data 
(Adatbetöltés) mezőbe való másolásához. Kattintson a [Load] (Betöltés) gombra. A betöltési 
folyamat elkezdi a biztonsági mentés kiválasztott elemének rendszerbe való betöltését.

NOTE: 

A kiválasztott elemek Load Data (Adatbetöltés) mezőből Backup Data (Adat háttérmentés) 
mezőbe való visszahelyezéséhez válassza a [<<] gombot vagy kattintson a [Cancel] (Törlés) 
gombra.

17.3.6.3 3. 6. 3 Teljes
háttérmentés

készítése

A teljes háttérmentés mindig az alábbi adatokat tartalmazza:

• Páciens demográfiai és vizsgálat adatok (a páciens adatai és méréseket tartalmazó 
adatbázis)

• SonoView képadatok (NEM elérhető, ha belső merevlemezre, DVD/CD-re vagy MOD-re 
történik a mentés)

• User Settings (Felhasználói beállítások) (szürke görbéket és felhasználói beállításokat 
tartalmazó adatbázisok és fájlok.)

• Képtovábbítási beállítások (DICOM-beállítások pl. DICOM-szerverek, AE Title (AE cím), 
Station Name (Állomás neve) stb.)

• Measure Setup Settings (Mérési beállítások beállításai) (felhasználó-specifikus mérési 
beállítások)

• V730 beállítások (általános beállítások, mint nyelv, idő/dátum formátum és az 
engedélyezett opciók)

• Windows Network Settings (Windows hálózati beállítások) (a számítógép nevét is 
tartalmazó hálózati beállítások)

• Serviceplatform (Szervizplatform) (a szerviz platform állapota)
• VP (további rendszeradatok)

Mentési folyamat:

1. Kattintson a [Save] (Mentés) gombra a „Full Backup" (Teljes háttérmentés) csoportban a 
System Setup - Backup (Rendszerbeállítások - háttérmentés) oldalon. A Full Backup Save 
(Teljes háttérmentés mentése) ablak megjelenik.

FIGYELEM Az utolsó „Full Backup" (Teljes háttérmentés) óta létrehozott beállítások és páciensadatok 
NINCSENEK elmentve! Javasolt a beállítások és a páciensadatok rendszeres archiválása.
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2. Válassza ki a célt (pl. hálózati meghajtó).

3. Írja be a teljes háttérmentés leírását.

4. Ha kívánja és lehetséges, aktiválja az „Include Images" (Képeket is tegye hozzá) elemet 
(jelölés látható).

NOTE: Ez nagy mennyiségű adat lehet, akár 70 gigabájt méretű.

5. Válassza a [Next] (Következő) gombot a háttérmentési folyamat indításához.

Az adatok másolása után, a rendszer újraindul és az alkalmazás újra elindul.

Cancel (Törlés): Kilépés mentés nélkül.

Megjegyzések:

• lehetséges több háttérmentés egy adott célhelyen való tárolása . A háttérmentések a 
fő „fullbackup" (teljes háttérmentés) mappa almappáiban találhatóak a 
gyökérkönyvtárban (pl. z:\fullbackup). NE módosítsa ezt a könyvtárszerkezetet, sem a 
benne lévő fájlokat, különben a háttérmentett adatokat nem lehet visszaállítani. 
További részletekért lásd: Note for the Administration of “Full Backup" Data 
(Megjegyzés a „Full Backup' (Teljes archiválás) adatainak kezeléséhez)(*** 'Megjegyzés 
a „Full Backup" (Teljes archiválás) adatainak kezeléséhez' on page 9 ***. fejezet).

• Az Include Images (Képeket is tegye hozzá) jelölőnégyzet csak akkor aktív, ha 
célhelyként a Network Drive (Hálózati meghajtó) vagy Other drive (Más meghajtó) 
lehetőséget választotta.

• Ha az „Other drive" (Más meghajtó) célhelyet választotta, az elérhető meghajtók (pl. 
külső USB-pendrive) kiválaszthatóak a legördülő listáról.

NOTE: Ha a háttérmentés külső USB-eszközre történik, a rendszert tájékoztatni kell a hardver 
leválasztásáról. Erre a célra a Full Backup (Teljes háttérmentés) minden utolsó 
párbeszédpanelén található egy [Stop USB Devices] (USB-eszközök leállítása) gomb. lásd: 
Munka külső USB-eszközökkel (*** '3. 6. 5. 1 Munka külső USB-eszközökkel' on page 26 ***)
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17.3.6.4 3. 6. 4 Teljes
háttérmentés

betöltése

Betöltési folyamat:

1. Korábbi háttérmentés visszaállításához kattintson a [Load] (Betöltés) gombra a „Full 
Backup" (Teljes háttérmentés) csoportban a System Setup - Backup (Rendszerbeállítások - 
háttérmentés) oldalon. A Full Backup Load (Teljes háttérmentés betöltése) ablak 
megjelenik.

FIGYELEM Bizonyos körülmények között az összes adat betöltése (visszaállítása) nem lehetséges. Az 
alábbi szabályok részletezik a korlátozásokat:

1. Általában adatok visszaállítása csak korábbi szoftver verzióról újabbra lehetséges. A 
háttérmentésnek a létrehozásnál korábbi verziójú rendszerre való betöltése nem 
megengedett.

2. Az opciókat csak azonos Voluson® 730Expert rendszeren és a főbb szoftververzión 
belül lehet visszaállítani.

3. Ha újabb szoftververziójú rendszerre tölti a háttérmentést (2,x.x -> 3,x.x), az alábbi 
elemek nem visszaállíthatóak:
a. User Settings (Felhasználói beállítások)
b. Options (Opciók)
c. Serviceplatform (Szerviz platform) állapota (Új modelltípus szükséges a VOLC-

hez)

4. A felhasználó számára csak és kizárólag akkor engedélyezett az adatok 
visszaállítása más rendszeren, ha ezen rendszer szoftver verziója ugyanaz, mint a 
háttérmentésé.

5. A felhasználó számára csak és kizárólag akkor engedélyezett az adatok 
visszaállítása ugyanazon rendszeren, ha ezen rendszer szoftver verziója megegyezik 
a háttérmentésével vagy újabb annál.

6. A felhasználó számára nem engedélyezett az alábbi elemek más rendszeren történő 
visszaállítása:

a. Windows Network Settings (Windows hálózati beállítások)
b. Options (Opciók)
c. DICOM AE Title (A DICOM-szerver AE-címe)
d. DICOM Station Name (DICOM állomás neve)
e. Serviceplatform (Szerviz platform) állapota
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2. Válassza ki a célt (pl. hálózati meghajtó).

3. Kattintson a visszaállítani kívánt biztonsági másolatra (további információk jelennek 
meg a táblázatban).

4. Válassza a [Next] (Következő) gombot. Az alábbi ablak jelenik meg.

5. Válassza ki a Voluson® 730Expert rendszerre visszaállítani kívánt adatokat. A 
jelölődobozok neveinek leírását lásd: Teljes háttérmentés készítése (*** '3. 6. 3 Teljes 
háttérmentés készítése' on page 22 ***. fejezet).

6. Válassza ismét a [Next] (Következő) gombot a visszaállítási folyamat indításához.

Az adatok másolása után, a rendszer újraindul és az alkalmazás újra elindul.

17.3.6.5 3. 6. 5 Teljes
háttérmentés tör-

lése

1. Létrehozott háttérmentés törléséhez kattintson a [Delete] (Törlés) gombra a „Full 
Backup" (Teljes háttérmentés) csoportban a System Setup (Rendszerbeállítások) –Backup 
(Biztonsági mentés) oldalon. A Full Backup Delete (Teljes háttérmentés törlése) ablak 
megjelenik.

FIGYEL-
MEZTETÉS

A háttérmentésből az adatok mindig helyettesítik a Voluson® 730Expert rendszer 
megfelelő adatait.



Rendszerbeállítások

17-26 Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv
KTD100583 5. javított kiadás

2. Válassza ki célhelyet (pl. merevlemez-meghajtó).

3. Kattintson a törölni kívánt biztonsági másolatra (további információk jelennek meg a 
táblázatban).

4. Válassza a [Delete] (Törlés) gombot.

17.3.6.6 3. 6. 5. 1
Munka külső USB-

eszközökkel

Ha egy külső USB tárolóeszközt pl. pendrive-ot vagy merevlemezt csatlakoztat a 
rendszerhez, a Windows felismeri az eszközt és automatikusan telepíti a hozzávaló 
illesztőprogramot. Ezt követően az eszköz a hozzárendelt meghajtót jelölő betű (pl. G:) 
használatával elérhető.

FIGYEL-
MEZTETÉS

A lépés nem visszavonható.

FIGYELEM Külső USB-eszköz (pl. pendrive) eltávolítása előtt a rendszert tájékoztatni kell az eszköz 
eltávolításáról. Erre a célra a „Full Backup Save" (Teljes háttérmentés mentése) és „Full 
Backup Delete" (Teljes háttérmentés törlése) minden utolsó párbeszédpanelén van egy 
[Stop USB Devices] (USB-eszközök leállítása) gomb.
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NOTE: A [Stop USB Devices] (USB eszközök leállítása) gomb megtalálható a System Setup - Backup 
(Rendszerbeállítások - háttérmentés) oldalon is.

A [Stop USB Devices] (USB-eszközök leállítása) gombra kattintással elindul az Unplug or 
Eject Hardware (Hardver eltávolítása vagy kiadása) párbeszédpanel. Az USB-eszközöket a 
tényleges lecsatlakoztatás előtt ezzel a párbeszédpanellel kell leállítani.

Az „Unplug or Eject Hardware“ (Hardver eltávolítása vagy kiadása) párbeszédpanel 
megmutatja a rendszerhez csatlakoztatott összes USB-eszközt. Minden rendszeren van 
egy USB nagy háttértároló, a DVD/CD író, melynek meghajtó betűjele (F:). Ha a rendszeren 
telepítve van egy opcionális MO meghajtó is, ez is szerepel a listán és meghajtó betűjele 
(E:).

Külső eszköz leállításához válassza azt ki és nyomja meg a [Stop] (Leállít) gombot. Aztán 
egy párbeszédpanel mutatja, mely komponensek állnak le. A folyamat befejezéséhez 
kattintson az [OK] lehetőségre.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a szerver, amelyhez kapcsolódik megbízható. 
Részletekért forduljon a helyi rendszergazdához. Ha erre a szerverre Sonoview adatok 
háttérmentését végzi, az összes páciens demográfiai adatot átmásolja erre a szerverre!
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Végül egy párbeszédpanel mutatja, hogy az eszköz leállítása sikeres volt . Az eszközt most 
biztonságosan eltávolíthatja a rendszerről.

Az [OK] elemre kattintással az Unplug or Eject Hardware (Hardver eltávolítása vagy 
kiadása) párbeszédpanel ismét aktív. Zárja be a párbeszédpanelt a [Close] (Bezár) gombra 
való kattintással. Indítsa újra a rendszert az [OK] gombbal.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Ne csatlakoztasson, vagy távolítson el külső USB-eszközt a rendszeren páciens 
vizsgálata közben. A megjelenő párbeszédpanelek elvonhatják a figyelmét a 
vizsgálatról!

FIGYEL-
MEZTETÉS

Ne válasszon le külső USB-eszközt annak leállítása nélkül a fentiekben ismertetett 
módon. A leállítás nélküli leválasztás adatvesztést okozhat a külső eszközön.

FIGYELEM Ha a rendszer DVD/CD írója vagy (opcionális) MO meghajtója véletlenül leállításra került, 
egyszerűen állítsa le a külső eszközt is és indítsa újra a rendszert. Az újraindítás során a 
DVD/CD író és az MO meghajtó újra telepítődik.
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17.3.7 Hálózat

Részletes ismertetését lásd:

DICOM konfiguráció (*** '3. 7. 1 DICOM-konfiguráció' on page 29 ***. fejezet) DICOM-cím 
megadása (*** '3. 7. 2 DICOM-cím megadása' on page 30 ***. fejezet) Sonoview 
konfiguráció (*** '3. 7. 3 Sonoview konfiguráció' on page 34 ***. fejezet) DICOM várakozási 
sor állapota (*** '3. 7. 4 DICOM várakozási sor állapota' on page 36 ***. fejezet) Hálózati 
konfiguráció (*** '3. 7. 5 Hálózati konfiguráció' on page 38 ***. fejezet) Hálózati meghajtó 
csatlakoztatása (*** '3. 7. 6 Hálózati meghajtó csatlakoztatása' on page 39 ***. fejezet) VP 
(*** 'VP' on page 39 ***. fejezet)

17.3.7.1 3. 7. 1
DICOM-konfiguráció

A DICOM a Digital Imaging and Communications in Medicine (Digitális képalkotás és 
kommunikáció az orvoslásban) rövidítése. Ez a képek és egyéb információk hálózati orvosi 
eszközök közötti kommunikációjának gyári standardja. A DICOM opciót használva, képeket 
küldhet vagy nyomtathat, az ultrahang berendezés és PACS összekötése után.

Ez a párbeszédpanel rész az összes DICOM célpont (képszerver) részleteinek beállítására 
szolgál. Ha egy DICOM csomópontot egyszer megfelelően beállított, az adatok egyszerűen 
továbbíthatók a megfelelő célpont kiválasztásával.

Válassza a [DICOM / SonoView Configuration] (DICOM/Sonoview konfiguráció) gombot (a 
System Setup - Network (Rendszerbeállítások - hálózat) oldalon) a DICOM Configuration 
(DICOM konfiguráció) ablak megjelenítéséhez.
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Írja be az AE (Application Entity) Title (Alkalmazási egység címe) jellemzőt, amely alatt az ön 
DICOM alkalmazását a többi DICOM alkalmazás felismeri (kötelező). A helyes AE-Title (AE 
cím) beállításához lépjen kapcsolatba DICOM rendszergazdájával. pl. V730

Station Name (Állomás neve): írja be a kórház vagy intézet nevét.

Retry Count (Újrapróbálások száma): sikertelen DICOM kapcsolat esetén az 
újrapróbálások száma.

Retry Interval (Újrapróbálási intervallum): két sikertelen DICOM kapcsolódási kísérlet 
között eltelt idő.

Test Connection (Kapcsolat tesztelése): tesztelje a DICOM-állomással való kapcsolatot. (A 
teszt 30 másodpercig is tarthat).

Válassza ki a tesztelni kívánt állomást a hanyattegér jobb vagy bal gombjával, majd 
kattintson a [Test Connection] (Kapcsolat tesztelése) gombra. Ha a TCP/IP kapcsolat a 
távoli állomáshoz aktív, „OK" jelenik meg a [Ping] sorban. Ha a DICOM-szerver a távoli 
állomáson aktív, „OK" jelenik meg a [Verify] (Megerősítés) sorban.

NOTE: 

Ez a gomb csak akkor jelenik meg, ha a Szerviz [Report] (Jelentés) és a Transfer via serial 
port (Transzfer soros porton át) elemet választotta.

17.3.7.2 3. 7. 2
DICOM-cím mega-

dása

Válassza a [DICOM / SonoView Configuration] (DICOM/Sonoview konfiguráció) gombot (a 
System Setup - Network (Rendszerbeállítások - hálózat) oldalon) a DICOM Configuration 
(DICOM konfiguráció) ablak megjelenítéséhez.

Add (Hozzáad): Új DICOM csomópont hozzáadásához kattintson az [Add] (Hozzáad) 
gombra.

Edit (Szerkesztés): DICOM csomópont szerkesztéséhez vagy nézetéhez válassza ki az 
egyiket és kattintson az [Edit] (Szerkesztés) gombra.

Delete (Törlés): DICOM csomópont törléséhez válassza ki az egyiket és kattintson a 
[Delete] (Törlés) gombra.
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Az [Add] (Hozzáad) vagy [Edit] (Szerkesztés) gombra kattintás után a „DICOM Device Setup" 
(DICOM eszköz beállítások) ablak megjelenik. (pl. PRINT (NYOMTAT))

DICOM cím meghatározásához határozza meg az alábbi mezőket:

Services 
(Szolgáltat
ások):

1. Válassza a [STORE]-t (Tárolás) képek, 2D Cine képsorok és 3D/4D 
adatok DICOM-szerverre küldéséhez (pl. Radworks szerver).

2. A [STORE 3D] (3D tárolás) elemet csak a 3D/4D adatok (térfogat és 
film szekvenciák) képektől és 2D film szekvenciáktól eltérő tároló 
szerverre (pl. 4D View szoftverrel rendelkező PC) történő küldéséhez 
válassza.

3. Válassza a [PRINT] (Nyomtat) lehetőséget a nyomtató vágólapján 
tárolt képek DICOM-nyomtatóra küldéséhez.

4. Válassza az [MPPS]-t képek DICOM-szerverre való küldéséhez 
transzfer információval.

5. Válassza az [ST. COMMIT] (Tárolás végzése) elemet kép küldésére 
kiegészítő biztonsági réteggel.

6. Válassza a [STR. REPORT] (STR. JELENTÉS) pontot a beteg adatainak 
PC-re küldéséhez hálózaton vagy soros porton keresztül.

7. Válassza a [WORKLIST] (MUNKALISTA) lehetőséget páciens 
információk (Név, azonosító, születés idő ...) külső munkalista-
szerverről (pl. HIS - Hospital Information System / RIS) való lehívására.

AE-Title (AE 
cím):

Application Entity Title (Alkalmazási egység címe) a távoli DICOM 
alkalmazásnak

Alias 
(Álnév):

Írjon be egy álnevet minden DICOM csomópontra, azok kezelésének 
egyszerűsítésére. Bármilyen nevet használhat, de ne iktasson be közt.

IP-Address 
(IP-cím): Írja be a DICOM-csomópont nevét vagy IP-címét. pl. any.dicom.server.net

Port 
Number 
(Portszám):

Írja be a DICOM-csomópont portszámát. (pl. 104)



R endszerbeállítások

17-32 Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv
KTD100583 5. javított kiadás

STORE / STORE 3D (Tárolás/3D tárolás)

Az összes STORE / STORE 3D (Tárolás/3D tárolás) beállítást előre meghatározott optimális 
értékre állítja a „4D View" (4D nézet) szoftverrel rendelkező PC-re való küldéshez.

Az összes STORE / STORE 3D (Tárolás/3D tárolás) beállítást előre meghatározott optimális 
értékre állítja más DICOM állomásokra való küldéshez.

Color (Színes) válassza a Color (Színes), 
Grayscale (Szürkeskála) vagy Automatic 
(Automatikus) opciót

Image Size (Képméret) válassza az 
Original (Eredeti) vagy 640x480 beállítást

2D Compression (2D tömörítés) válassza 
a NONE-t (nincs) vagy a JPEG-et

2D JPEG Quality (2D JPEG minőség) 
válassza ki a kívánt JPEG tömörítési 
faktort

Cine Compression (Képsortömörítés) 
válassza a NONE (nincs) vagy a JPEG 
lehetőséget

Cine JPEG Quality (Képsor JPEG 
minőség) válassza ki a kívánt JPEG 
tömörítési faktort

Volume Compr.(Térfogat-tömörítés)
Válassza a None-t (nincs), lossless-t 
(veszteségmentes) vagy a wavelet lossy-t 
(hullámvesztés)

Volume Wavelet Quality 
(Térfogathullám-minőség)
Válassza a 85-t, 90-t vagy 95-t

Cine Compression (Filmtömörítés) 
válassza a NONE (nincs) vagy a JPEG 
lehetőséget

Cine JPEG Quality (Képsor JPEG 
minőség) válassza ki a kívánt JPEG 
tömörítési faktort

DICOM Image Type (DICOM képtípus) 
válasszon a Default1 (Alapértelmezett) 
vagy Secondary capture (Másodlagos 
képvétel) 2 közül

Save 2D Cine as (2D film mentés 
másként) Multiframe

Save 3D Rotation Cine as (3D rotációs 
film mentés másként) válassza a V730 
Format* vagy a Multiframe ** lehetőséget.

Save 4D Rotation Cine as (4D rotációs 
film mentés másként) válassza a V730 
Format* vagy a Multiframe-et ** 
lehetőséget.

Send 4D Volume Cine as V730 Format (4D 
térfogatfilm küldése 730 formátumban)
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Az ultrahang képek a rendszer memóriájának nagy részét foglalják el. Ezért a JPEG-
tömörítés alkalmazható a képek méretének csökkentésére. A JPEG-tömörítés 
kiválasztásakor az üzenet kevesebb, mint 100%-a jelenik meg.

PRINT (Nyomtat)

A [PRINT] (NYOMTATÁS) szolgáltatás kiválasztásával a Printer Setup (Nyomtató beállításai) 
mezőkben beállítható a nyomtató konfigurációja.

WORKLIST (Munkalista)

A [WORKLIST] (Munkalista) szolgáltatással filter (maszk) választható, speciálisan az 
„Ultrasound" (Ultrahang) elemmel megjelölt páciensadatokhoz. Engedélyezze a Private 
Tags (Magáncímkék) opciót a ViewPoint rendszerrel történő kommunikációhoz. A Merge 
(Egyesítés) opció a munkalista-kiszolgáló és a helyben tárolt páciens adatokat egyesíti. A 
Yes (Igen) opcióval engedélyezi a munkalista adatok egyesítését, a No (Nem) opcióval 
pedig törli a munkalista adatait. Az Ask (Kérdez) opcióval egy párbeszédablak jelenik meg, 
amikor a páciens adatai egyesítésre kerülnek a helyben tárolt adatokkal. A [Private Tags] 

1 Default 
(Alapértelmezett)

A single frame (egy keret formátumú) képek, mint normál 
US DICOM fájlok lesznek elküldve; a képernyőfelvételek (pl. 
Patient ID report (Páciensazonosító jelentés) másodlagos 
pufferelésként (másodlagos képvétel) lesznek elküldve.

2 second. (másodl.) 
capture (pufferelés)

Minden single frame (egy keret formátumú) kép és 
képernyő felvétel secondary capture-ként (másodlagos 
képvétel) lesz elküldve.

* V730 formátum
egy belső formátum, amely teljes használhatóságot biztosít 
a „4D View" (4D nézet) szoftverrel rendelkező PC-re 
töltéskor.

*
* Multiframe

egy DICOM kompatibilis formátum, amely lehetővé teszi a 
2D Cine (2D képsor) visszanézését a legtöbb DICOM 
platformon.
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(magáncímkék) négyzet bejelölésekor egy kereséskor a Viewpoint munkalistával való 
kommunikációhoz meghatározott magáncímkék lesznek felhasználva.

REPORT (Jelentés)

A [REPORT] (Jelentés) szolgáltatás kiválasztásával két Transfer Mode (Átviteli mód) közül 
választhat:

• Network (Hálózat)- páciensjelentés küldése számítógépre a DICOM hálózaton keresztül
• Serial (Soros) - páciensjelentés küldése soros porton csatlakoztatott számítógépre. A 

rendszernek tartalmaznia kell az opcionális PRY USB-RS232 csatlakozókészletet.

Ha a „Serial" (Soros) lehetőséget választja, egy másik mező áll rendelkezésre a jelentés 
átviteli konfiguráció állításához:

NOTE: Az átviteli sebességnek (bit/sec) meg kell egyeznie a fogadó PC jelentés állomáséval.

MPPS / ST.COMMIT / STR.REPORT

NOTE: Az „Associated Storage" (Kapcsolódó tárolás) elérhetővé tesz egy listát minden lehetséges 
STORE (Tárolás) vagy STORE3D (3D tárolás) célhelyekről. Válassza ki a célhelyet, ahová a 
képadatokat küldi. Ha a képeket több STORE vagy STORE3D célhelyre küldi, egy ST. COMMIT 
célhelyre lesz szükség minden egyes STORE/STORE3D célhely esetén.

Megjegyzések:

• Megadható több [STORE] (Tárolás), [STORE 3D] (3D tárolás), [PRINT] (Nyomtat), [MPPS], 
[WORKLIST] (Munkalista), [STRUCTURED REPORTING] (Strukturált jelentés) és [STORAGE 
COMMIT] (Tárolás végzése) célhely. Azonban csak egy [PRINT] (Nyomtat), [STRUCTURED 
REPORTING] (Strukturált jelentés), [MPPS] és [WORKLIST] (Munkalista) célhely 
választható ki egyszerre.

• Ha több [STORE] (Tárolás), [STORE 3D] (3D tárolás) vagy [STORAGE COMMIT] (Tárolás 
végzése) szolgáltatást választ ki, a képek minden kiválasztott STORE vagy STORE3D 
célhelyre el lesznek küldve és minden STORAGE COMMIT célhelyen el lesznek tárolva.

• Lehetséges különböző port szám használata minden egyes elemre a „Services" 
(Szolgáltatás) listán.

• A [REPORT] (Jelentés) állomásra csak egy cím konfigurálható (bármely AE-Title (AE cím) 
használható). Az elküldött jelentésadatok kompatibilisek a „View Point" (Nézet pont) 
elemmel.

17.3.7.3 3. 7. 3 Sono-
view konfiguráció

Válassza a [DICOM / SonoView Configuration] (DICOM/Sonoview konfiguráció) gombot (a 
System Setup - Network (Rendszerbeállítások - hálózat) oldalon) a DICOM Configuration 
(DICOM konfiguráció) ablak megjelenítéséhez.
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Válassza a [SonoView Configuration] (SonoView konfiguráció) gombot az alábbi ablak 
megjelenítéséhez.

2D Compression (2D tömörítés) válassza 
a NONE-t (nincs) vagy a JPEG-et

2D JPEG Quality (2D JPEG minőség) 
válassza ki a kívánt JPEG tömörítési 
faktort

Cine Compression (Film tömörítés) JPEG
Cine JPEG Quality (Képsor JPEG 
minőség) válassza ki a kívánt JPEG 
tömörítési faktort

Volume Compr.(Térfogat-tömörítés)
Válassza a None-t (nincs), lossless-t 
(veszteségmentes) vagy a wavelet lossy-t 
(hullámvesztés)

Volume Wavelet Quality 
(Térfogathullám-minőség)
Válassza a 85-t, 90-t vagy 95-t

DICOM Image Type (DICOM-képtípus) 
válassza a Default1 (Alapértelmezett) vagy 
Secondary capture (Másodlagos képvétel) 
opciót 2

Save 2D Cine as (2D film mentés 
másként) Multiframe

Save 3D Rotation Cine as (3D forgó film 
mentés másként) válassza a V730 
Format* vagy a Multiframe ** lehetőséget.

Save 4D Image Cine as (3D képfilm 
mentése másként) válassza a V730 
Format* vagy a Multiframe ** lehetőséget.

Save 4D Volume Cine as (4D térfogatfilm 
mentése másként) válassza a V730 
Format lehetőséget.

1 Default 
(Alapértelmezett)

A single frame (egy keret formátumú) képek, mint normál US 
DICOM fájlok lesznek elküldve; a képernyőfelvételek (pl. 
Patient ID report (Páciensazonosító jelentés) másodlagos 
pufferelésként (másodlagos képvétel) lesznek elküldve.

2 second. (másodl.) 
capture (pufferelés)

Minden single frame (egy keret formátumú) kép és képernyő 
felvétel secondary capture-ként (másodlagos képvétel) lesz 
elküldve.

* V730 formátum egy belső formátum, amely teljes használhatóságot biztosít 
a „4D View" (4D nézet) szoftverrel rendelkező PC-re töltéskor.

*
* Multiframe

egy DICOM kompatibilis formátum, amely lehetővé teszi a 
2D Cine (2D képsor) visszanézését a legtöbb DICOM 
platformon.
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Az ultrahang képek a rendszer memóriájának nagy részét foglalják el. Ezért a JPEG-
tömörítés alkalmazható a képek méretének csökkentésére. A JPEG-tömörítés 
kiválasztásakor az üzenet kevesebb, mint 100%-a jelenik meg.

NOTE: A Volume Wavelet Quality (Térfogathullám-minőség) csak akkor elérhető, ha a Volume 
Compression (Térfogat-tömörítés) állapota wavelet lossy (hullámvesztés).

Ha veszteséges tömörítést aktivál, az alábbi párbeszédpanel jelenik meg:

Ha a térfogat színes információt tartalmaz, a térfogat színes része 5 ponttal magasabb 
beállítással tömörül, mint a kiválasztott beállítás, pl. Beállítás 90 → színes tömörítés 95, 
szürke tömörítés 90

Ha a térfogatot hullám vesztéses tömörítéssel tömöríti, egy sárga jelzés (Wxx; xx = 
tömörítési faktor, pl. W9) kerül hozzáadásra a kép újratöltésekor.

17.3.7.4 3. 7. 4
DICOM várakozási

sor állapota

Válassza a [DICOM Queue Status] (DICOM-várólista állapota) gombot (a System Setup - 
Network (Rendszerbeállítások - hálózat) oldalon) a DICOM Transfer Queue Status (DICOM 
átviteli várólista állapota) ablak megjelenítéséhez.

A „Queue Status" (Várakozási sor állapota) ablak megjeleníti az összes DICOM átvitelt, ami 
küldés alatt áll, illetve ami nem lett elküldve. (A sikeres átvitelek törlődnek a listáról).
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NOTE: Ha az átvitel sikeres volt, de a tárolás elvégzési kérelem még nem sikeres, a képek „sent" 
(elküldve) állapotjelzést kapnak. Amint a tárolás elvégzése sikeres volt, a listaelemek (mind a 
képek, mind a tárolás elvégzése) törlődnek a listáról.

Válassza a [Retry] (Újrapróbál) gombot a kiválasztott vizsgálat újrapróbálásához.

Válassza a [Retry all] (Mindet újrapróbál) gombot az összes vizsgálat újrapróbálásához.

Válassza a [Delete] (Törlés) gombot a kiválasztott vizsgálat törléséhez.

Válassza a [Delete all] (Mindet töröl) gombot az összes vizsgálat törléséhez.

Válassza a [Hold Queue] (Várakozási sor tartása) gombot.

NOTE: Ha a [Hold Queue] (Várakozási sor tartása) gombot kiválasztja, a rendszer nem próbálkozik 
többé a várakozási sorban lévő adatok küldésével (pl. amikor a rendszert leválasztja a 
hálózatról).
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A „Queue Status" (Várakozási sor állapota) ablak megjelenik.

Amint a Process Queue] (Művelet várakozási sor) gombot kiválasztja, a rendszer folytatja az 
adatok küldését.

Válassza a [Close] (Bezár) gombot a DICOM Transfer Queue Status (DICOM átviteli várólista 
állapota) ablak bezárásához.

17.3.7.5 3. 7. 5
Hálózati konfig-

uráció

Válassza a [Network Configuration] (Hálózati konfiguráció) gombot (a System Setup - 
Network (Rendszerbeállítások - hálózat) oldalon) Network IP Address Configuration 
(Hálózati IP cím konfiguráció) végzéséhez.

Az „Internet Protocol (TCP/IP) Properties" (Internetprotokoll (TCP/IP) tulajdonságok) 
konfigurálása előtt, az alábbi üzenet jelenik meg:
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17.3.7.6 3. 7. 6
Hálózati meghajtó

csatlakoztatása

Válassza a [Map Network Drive] (Hálózati meghajtó csatlakoztatása) gombot (a System 
Setup - Network (Rendszerbeállítások - hálózat) oldalon) egy párbeszédpanel 
megnyitásához, ahol a rendszert csatlakoztathatja egy másik szerver megosztott hálózati 
meghajtójához.

1. Írja be a megosztott hálózati mappa nevét a Network Folder Name (Hálózati mappa 
neve) mezőbe.

2. Írjon be érvényes felhasználónevet és jelszót ehhez a mappához.

NOTE: Ha bejelöli az „Automatic Reconnect“ (Automatikus újrakapcsolódás) dobozt, a rendszer 
induláskor ismét megkísérli a kapcsolódást. Egyébként a kapcsolatot manuálisan kell 
létrehozni minden rendszerleállítás és újraindítás során.

3. Válassza a [Connect] (Kapcsolat) gombot a távoli eszközhöz való kapcsolódáshoz. Ha 
sikeres volt , a [Disconnect] (Kapcsolat megszakítása) gomb elérhető lesz.

Megjegyzések:

• Ha kapcsolódáskor hiba jön létre, figyelmeztető üzenet jelenik meg a 
párbeszédpanelen belül. Ebben az esetben kérjük, ellenőrizze a párbeszédpanelen 
látható adatokat.

• Ha már létezik kapcsolat a távoli szerverrel, a [Connect] (Kapcsolat) gomb szürke. A 
meglévő kapcsolat változtatásához először kattintson a [Disconnect] (Kapcsolat 
megszakítása) gombra, majd írja be az új beállításokat.

17.3.7.7 VP

FIGYEL-
MEZTETÉS

Kérjük, győződjön meg róla, hogy a szerver, amelyhez kapcsolódik megbízható. 
Részletekért forduljon a helyi rendszergazdához. Ha erre a szerverre Sonoview adatok 
háttérmentését végzi, az összes páciens demográfiai adatot átmásolja erre a szerverre!

A funkció még nem használható.
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17.3.8 3. 8 Rendszer info

A „System Info" (Rendszer info) oldalon a rendszerre telepített szoftver/hardver verzió 
látható.

Serial Number (Gyári szám): A rendszer gyári száma.

System Info Software (Rendszer szoftver info): A rendszer aktuális szoftver verzióját 
mutatja.

System Info Hardware (Rendszer hardver info): A rendszer aktuális hardver verzióját 
mutatja.

Görgesse a gördítősávot lefelé a telepített szoftverre vonatkozó további információ 
megtekintéséért.
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 18. fejezet

Mérési beállítások
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18. Mérési beállítások

Bevezetés

A mérési paraméterek módosítását különböző párbeszédoldalak és -ablakok segítségével 
végezheti el, a mérési beállítási felületen.

Általános vezérlést a hanyattegérrel és a hanyattegér-gombokkal végezhet (egér 
emulálása).

NOTE: Az egész mérési csomaghoz létezik NLS támogatás (az országra és nyelvre vonatkozó 
területi beállítások) (általános és számítási mérések, mérési beállítások és munkalapok, 
beszámolók). A támogatott nyelvek a következők: angol, német, francia, olasz és spanyol. A 
nyelv megváltoztatásához lásd: General (Általános információ) (*** 'Általános' on page 5 ***)

Hanyattegér: a hanyattegér mutatójának (kurzor) elhelyezését 
vagy áthelyezését jelenti a képernyőn

a hanyattegér bal gombja (bal egérgomb): markereket állít be, 
rögzít, és oldalakat/gombokat stb. aktivál, amelyeket a 
mutatóeszköz kijelöl

a hanyattegér felső gombja (jobb oldali egérgomb): nincs funkciója 
a rendszerképernyőn

a hanyattegér jobb gombja (bal egérgomb): jelölőket állít be, rögzít, 
és olyan oldalakat/gombokat stb. aktivál, amelyeket a 
mutatóeszköz kijelöl.
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18.1 A beállítási művelet megnyitása

1. Érintse meg a [Utilities] (Eszközök) gombot.

2. A [Utilities] (Eszközök) menüben érintse meg a [Measure Setup] (Mérési beállítások) 
gombot.
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18.2 Kilépés a mérési beállításból

Válassza a képernyőn található [Exit] (Kilépés) gombot; nyomja meg az [Exit] (Kilépés) 
gombot az érintőfelületen, vagy nyomja meg az [Exit] (Kilépés) gombot a vezérlőpulton. A 
beállítási módosítási műveletét megszakították, a rendszer a változtatásokat nem 
mentette.

Válassza a [Save] (Mentés) gombot a egérmutatóval (nyíl), majd a beállítások mentéséhez 
nyomja meg a [Set] (Beállít) gombot (hanyattegér jobb gombja), és lépjen ki a Mérési 
beállítások menüből.

18.3 A mérési beállítások oldalak

A mérési beállítások képernyőn különböző oldalakat választhat:

• Measure & Calc (Mérés és számítás) (*** 'Mérés és számítás.' on page 4 ***)

• Application Parameters (Alkalmazási paraméterek) (*** 'Alkalmazási paraméterek' on 
page 17 ***)

• Global Parameters (Globális paraméterek) (*** 'Általános paraméterek' on page 19 ***)

18.3.1 Mérés és számítás.

Ez az oldal minden beállítást mutat, melyeket általános mérésekhez (részleteket lásd *** 
'Általános mérések' on page 2 ***), valamint számításokhoz (részleteket lásd *** 
'Számítások és Páciensmunkalapok (jelentések)' on page 2 ***) használnak a különböző 
alkalmazásokban.

Alkalmazás: pl. Obstetric (Szülészeti)

Például: (kép fent)

A paraméterek és a lehetséges beállítások a kiválasztott 
alkalmazástól függenek. Megtekintéshez, hozzáadáshoz, törléshez, 
ismétléshez, szerkesztéshez, vagy új paraméter létrehozásához 
nagyon fontos, hogy minden adatot megfelelőképpen válasszon ki, 
és hogy a lényeges adatot jelölje ki.
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1. Application (alkalmazás) = OB (Szülészeti)
2. Mérés előre beállítása = User 1 (1. felhasználó)
3. Measure Mode (mérési mód) = Calc (számítás)
4. Sub Category (alkategória) = Biometry (biometria)
5. Imaging Mode (leképezési mód) = 2D/3D
6. Study (vizsgálat) = Early Gestation (korai terhesség)
7. Measure (mérés) = YS (a kijelölt, lényeges adat)

Alkalmazás: Válassza ki a kívánt alkalmazást (pl. szülészeti).

Beállítás:
Válasszon mérési beállítást (pl. 1. felhasználó). A fogalmak 
átnevezhetők; lásd: Application Parameters (Alkalmazási paraméterek) 
(*** 'Alkalmazási paraméterek' on page 17 ***)

Mérési mód: Válassza ki a mérési módot: általános vagy számított

Alkategória: A választható részmérési csoportokat mutatja.

Képkészítési 
mód:

A választható kijelzési módokat mutatja. A képkészítési módnál 
hozzáadás, törlés, ismétlés vagy szerkesztés nem lehetséges.

Study: A választható mérési módszereket mutatja.

Mérés: A választható mérendő tételeket mutatja.

Automatikus 
képsor:

Az automatikus mérési képsor be/ki Ha az automatikus képsor 
állapota „Be" (a jelölőnégyzet be van jelölve), válassza azokat a 
tételeket, melyeket mérni szeretne automatikus képsorozat alapján, a 
[Calc] (Számítás) gomb megnyomásával. (Válassza ki a 
paramétereket egyedileg, vagy csak az egyik jelölőnégyzetet jelölje be 
közvetlenül a „fekete" dobozban, hogy valamennyit megjelölje.)

Alkategória, tanulmány vagy mérendő tétel hozzáadása (*** 
'Alkategória, vizsgálat vagy mérendő tétel hozzáadásához' on page 6 
***)

Új mérés vagy számítandó tétel készítése (*** 'Új mérendő vagy 
számítandó tétel készítéséhez' on page 7 ***)

Alkategória, tanulmány vagy mérendő tétel törlése (*** 'Alkategória, 
vizsgálat vagy mérendő tétel törléséhez' on page 11 ***)

Alkategória, tanulmány vagy mérendő tétel megismétlése (*** 
'Alkategória, tanulmány vagy mérendő tétel megismétléséhez' on 
page 11 ***)

Alkategória, tanulmány vagy mérendő tétel szerkesztése (*** 
'Alkategória, tanulmány vagy mérendő tétel szerkesztéséhez' on page 
12 ***)
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18.3.1.1 Alk-
ategória, vizsgálat

vagy mérendő tétel
hozzáadásához

1. Válassza ki a vonatkozó tételt (valamennyi) összefoglaló oszlopban, majd jelölje ki azt az 
egyet, ahova bejegyzést szeretne készíteni. Például: Biometria - 2D/3D - Korai terhesség - 
Mérés (= az az oszlop, ahol bejegyzést lehet készíteni)

2. Szükség esetén jelöljön meg egy tételt a kiválasztott összefoglaló oszlopban (pl. YS).

3. Válassza az [Add] (Hozzáadás) gombot.

4. Válasszon pozíciómezőt. (Már létező tétel helyettesítése is lehetséges.)

Magzatsúly-
beállítások:

Becslés:
Az aktuális választást mutatja. Kattintson erre 
a mezőre új létrehozásához vagy a beállítások 
szerkesztéséhez.

Kor az EFW alapján:
Az aktuális választást mutatja. Kattintson erre 
a mezőre új létrehozásához vagy a beállítások 
szerkesztéséhez.

EFW GP/standard 
eltérés:

Az aktuális választást mutatja. Kattintson erre 
a mezőre új létrehozásához vagy a beállítások 
szerkesztéséhez.

Készítsen új magzatsúly-beállítást.

Szerkessze a magzatsúly-beállítást.
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Létező beállítás hozzáadásához válassza ki a kívánt bejegyzést (kékkel jelölve) az ablakból, 
majd kattintson az [Add] (Hozzáadás) gombra, majd kattintson a [Close] (Bezárás) gombra.

Új bejegyzés készítéséhez kattintson a [New] (Új) gombra.

4.1 Ha új „Alkategória" vagy „Tanulmány" bejegyzést készít, a következő ablak jelenik meg:

Írjon be egy nevet, erősítse meg az [OK] gombbal, majd kattintson a [Close] (Bezár) 
gombra.

4.2 Ha új (felhasználó által megadott) „Mérés" tételt készít, a következő ablak jelenik meg::

a) Válassza ki a kívánt tételt, majd kattintson az [OK] gombra.

18.3.1.2 Új mérendő
vagy számítandó

tétel készítéséhez

1. Válassza ki a lényeges tételt (valamennyi) összefoglaló oszlopban, majd jelölje ki a 
Measurement (Mérés) oszlopot. További útmutatásért lásd: Alkategória, tanulmány vagy 
mérendő tétel hozzáadásához (*** 'Alkategória, vizsgálat vagy mérendő tétel 
hozzáadásához' on page 6 ***)

2. Új bejegyzés készítéséhez kattintson a [New] (Új) gombra.

3. Az „Új mérendő / szám. tétel" ablakban válassza ki a kívánt tételt, majd kattintson az 
[OK] gombra.
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4. A kijelzett képernyőn válassza ki a szükséges adatokat:

5. az összes beállítás elfogadásához kattintson az [OK] gombra.

Mérés neve: Válasszon paramétert a legördülő menüből, vagy gépelje be 
közvetlenül.

A szerző neve:
Gépelje be a szerző nevét
Megjegyzés: A szerző nevét egyértelműen kell begépelni, ha a mérő 
személy neve ismert!

Mérési eszköz: Válassza ki a mérendő paramétert a legördülő menüből

Kiválasztási 
mező:

Állítsa be a munkalap kijelzőjét és a mérési eredmény-mezőt.

Paraméter: válassza ki a jelölőnégyzete(ke)t egyedileg, vagy 
valamennyit (jelölőnégyzet a „fekete dobozban")

Eszköz 
eredménye:

mutatja a mérendő paramétereket és a számítandó 
tételeket

Mértékegys
ég:

az egység kívánt módosításához kattintson az 
egység sorára

Pontosság: a pontosság módosításához kattintson a kívánt 
sorra (# a vessző után)

Átlag: az átlagos kijelző módosításához kattintson a kívánt 
sorra

Táblázat / 
egyenlet:

Magzat 
kora:

válassza a táblázatot vagy az egyenletet, majd 
kattintson a [New] (Új) gombra

Magzat 
növekedése:

válassza a táblázatot vagy az egyenletet, majd 
kattintson a [New] (Új) gombra

FIGYELEM A Magzat kora táblázatok vagy egyenletek NEM ugyanazok, mint a Magzat növekedése 
táblázatok vagy egyenletek.

Magzat kora Ezek a normál tartományok a terhesség ismeretlen időtartamának 
megbecslésére a szonografikus úton mért változókból.
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1. New Table (Új táblázat): (pl. a magzat kora)

- Vagy a kijelzett képernyőn válassza ki a szükséges adatokat:

- Az (előre meghatározott) táblázatértékek szerkesztéséhez kattintson erre a gombra.

Magzat 
növekedése

Ezek a normál tartományok a szonografikus úton meghatározott 
változókból a terhesség időtartamának függvényeként. Ezért első 
lépésként az utolsó menstruációs ciklust (LMP) kell begépelni, 
egyébként a növekedési görbe [Graph] (Graf.) nem jelenik meg a 
munkalapon.

Mintatáblázat: Válassza ki a kívánt mintát a mérési táblázatból

A szerző neve:
Gépelje be a szerző nevét
Megjegyzés: A szerző nevét egyértelműen kell begépelni, ha a 
mérő személy neve ismert!

Eltérés típusa: Válassza ki az eltérés típusát

Standard eltérés/
GP tartomány:

Válassza ki a kívánt tartományt a kiválasztott „Deviation Type' 
(Eltérés típusa) számára

Be/kimeneti 
egység:

Válassza ki az egységet a kiválasztott „SD/GP Range' (Standard 
eltérés/GP tartomány) számára a legördülő menükből

Pontosság: Válassza ki a pontosságot (# a vessző után)

Mérés Érték:

Válassza vagy az Edit manual (Kézi szerkesztés) vagy a 
predefined (Előre meghatározott) funkciót. Ha a predefined 
(Előre meghatározott) lehetőséget választotta, írja be a Min., 
Max. és Időköz értékeket.
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- Húzza az egérmutatót a kívánt mezőre, és nyomja meg a [Set] (Beállít) gombot 
(hanyattegér jobb gombja).

- Írja be az értéket, és erősítse meg az [Enter] vagy a [Tab] billentyűvel.

2. Új egyenlet: (pl. a magzat növekedése)

További sorok hozzáadása.

Nem kívánt sorok törlése.

Az értékek elmentéséhez nyomja meg a [Save] gombot.

A mentés nélküli kilépéshez nyomja meg a [Back] (Vissza) gombot.
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- Húzza az egérmutatót a kívánt mezőre, és nyomja meg a [Set] (Beállít) gombot 
(hanyattegér jobb gombja).

- A billentyűzettel írja be az egyenletet.

NOTE: Csak a rendelkezésre álló szimbólumokat és rövidítéseket használja!

- Kiegészítő választás:

A mentés után az új táblázat vagy egyenlet a Measure (Mérés) oszlopban jelenik meg.

18.3.1.3 Alk-
ategória, vizsgálat

vagy mérendő tétel
törléséhez

1. Válassza ki a vonatkozó tételt (valamennyi) összefoglaló oszlopban, majd jelölje ki a 
törlendő bejegyzést. Például: Biometria - 2D/3D - Korai terhesség - GS

2. Válassza a [Delete] (Törlés) gombot.

3. A Do you really want to delete (Valóban törölni szeretné...) üzenet megerősítéséhez 
kattintson a [Yes] (Igen) gombra, nemleges válasz esetén a [No] (Nem) gombra.

18.3.1.4 Alk-
ategória, tanul-

mány vagy mérendő
tétel

megismétléséhez

1. Válassza ki a vonatkozó tételt (valamennyi) összefoglaló oszlopban. Például: Biometria - 
2D/3D - Korai terhesség - GS

+ Összeadás ( bal zárójel sqr
t Négyzetgyök

- Kivonás ) jobb zárójel e
természetes alapú 
logaritmus 
(2,71828)

* Szorzás � Négyzet pi közelítőleg 3,1416 
(π)

/ Osztás ~ digit. jel 
(negatív)

......

.
különböző tételek 
(pl. GA, FL,...)

Kimenet: Válassza ki az egységet és a kimenet minimális és maximális értékét.

Bemenet: Válassza ki az adatot, az egységet és a bemenet minimális és maximális 
értékét.

Eltérés: Válassza ki az eltérés típusát, az értéket és az egységet.

Az értékek elmentéséhez nyomja meg a [Save] gombot.

A mentés nélküli kilépéshez nyomja meg a [Cancel] (Mégse) 
gombot.
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2. Válassza a [Reorder] (Újrarendezés) gombot.

3. Válassza a kívánt tételt (amit mozgatni kell).

4. A gombok segítségével módosíthatja a kiválasztott tétel helyzetét.

4. Befejezéshez kattintson az [OK] gombra

18.3.1.5 Alk-
ategória, tanul-

mány vagy mérendő
tétel szerkesz-

téséhez

1. Válassza ki a vonatkozó tételt (valamennyi) összefoglaló oszlopban, majd jelölje ki a 
szerkesztendő bejegyzést. Például: Biometria - 2D/3D - Korai terhesség – GS

2. Válassza az [Edit] (Szerkesztés) gombot.

Mérési eszköz: Ha rendelkezésre áll, válassza a kívánt Mérési eszközt.

Például:
Válassza ki, ha a GS (terhes méh) mérendő, egy távolság 
használatával (érték = GS átmérő), vagy 3 távolság használatával 
(középérték = GS átmérő)
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18.3.1.6 A pontos
táblázat vagy egy-

enlet kijelzése

1. Nyissa meg az Edit Measurement (Mérés szerkesztése) ablakot. Lásd: Alkategória, 
tanulmány vagy mérendő tétel szerkesztése (*** 'Alkategória, tanulmány vagy mérendő 
tétel szerkesztéséhez' on page 12 ***)

2. A pontos Magzat kora / Magzat növekedése táblázat vagy a kiválasztott mérendő 
paraméter megjelenítéséhez kattintson a megfelelő mező [Edit] (Szerkesztés) gombjára.

NOTE: A pontos táblázat megjelenítéséhez kattintson erre a gombra.

18.3.1.7 Beállítások
másolása

1. Válassza a [Copy] (Másolás) gombot a Measure & Calc (Mérés és számítás) oldalon.

Kiválasztási 
mező:

Állítsa be a munkalap kijelzőjét és a mérési eredmény-mezőt.

Paraméter: válassza ki a jelölőnégyzete(ke)t egyedileg, vagy 
valamennyit (jelölőnégyzet a „fekete dobozban")

Eszköz 
eredménye:

mutatja a mérendő paramétereket és a 
számítandó tételeket

Mértékegység: az egység kívánt módosításához kattintson az 
egység sorára

Pontosság: a pontosság módosításához kattintson a kívánt 
sorra (# a vessző után)

Átlag: az átlagos kijelző módosításához kattintson a 
kívánt sorra

Táblázat / 
egyenlet: Magzat kora: válassza a táblázatot vagy az egyenletet, majd 

kattintson az [Edit] (Szerkeszt) gombra

Magzat 
növekedése:

válassza a táblázatot vagy az egyenletet, majd 
kattintson az [Edit] (Szerkeszt) gombra

Ha szerkeszteni szeretné a táblázatot, kattintson 
erre a gombra.

Csak a „felhasználó által meghatározott" táblázatok és egyenletek 
szerkeszthetők. A készítők által alapértelmezettként beállított 
táblázatok és egyenletek csak megtekinthetők.
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2. Válassza ki a Copy From (Másolás innen) és a Copy To (Másolás ide) mezőket.

3. Válassza az Alkalmazások lehetőséget.

4. A beállítások másolásához kattintson az [OK] gombra.

18.3.1.8 A jelentések
sorrendjének

módosítása

1. Válassza a [Report Order] (Jelentés rendezése) gombot a Measure & Calc (Mérés és 
számítás) oldalon.

2. Ha úgy kívánja, válassza a „Use Report Order" (Jelentések rendezésének használata) 
funkciót (a jelölőnégyzet látható).

3. Válassza ki a kívánt mérési paramétert (például BPD).

4. Használja a [Move Up] (Felfelé mozgat) és a [Move Down] (Lefelé mozgat) gombokat.

5. Befejezéshez kattintson az [OK] gombra
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18.3.1.9 Első trimes-
zter OB (szülészeti) a
GYN (nőgyógyászati)

alkalmazásban

A nőgyógyászati alkalmazásban található, a készítők által előre beállított “Early Gestation" 
(Korai terhesség) kiegészítő tanulmány ugyanazokat a tételeket tartalmazza, mint az 
szülészeti alkalmazásban található “Early Gestation" (Korai terhesség) tanulmány. A 
mérendő tételek a „Global Parameters" (Általános paraméterek) menüben található „table 
preselection" (Táblázat előválasztása) függvénye; lásd Global Parameters (Globális 
paraméterek) ( *** 'Általános paraméterek' on page 19 ***)

A következő Add Measurement (Mérés hozzáadása) menü jelenik meg a Gyn 
alkalmazásban:

A legördülő menüből ki lehet választani az OB alkalmazást, majd adjon hozzá OB 
méréseket a Gyn mérések menühöz.

NOTE: A Gyn alkalmazásban készített OB mérések eredményei még mindig láthatók az OB 
jelentésben! A Gyn alkalmazásban a Gyn és OP tételek mérése során két jelentés található!

18.3.1.10 EFW (Bec-
sült magzatsúly)

Válassza a “Fetal Weight Settings" (Magzatsúly beállítások) tartományt a “Measure & Calc" 
(Mérés & szám.) oldalon.
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18.3.1.11 Becslés 1. Kattintson az [Estimation] (Becslés) gombra (a képernyő kivilágosodik és a [New] (Új) 
gomb körüli kijelző mutatja az „Estimation" (Becslés) értéket).

2. Kattintson a [New] (Új) gombra. A következő ablak jelenik meg:

NOTE: A művelet ugyanaz, mint a „New Equation" (Új egyenlet) alatt, lásd 18-10. oldal, kivéve, hogy 
az „Author’s name" (Szerző neve) nem szerkeszthető.

18.3.1.12 Kor az EFW
alapján

1. Kattintson az [Age by EFW] (Kor az EFW szerint értéket) gombra (a képernyő kivilágosodik 
és a [New] (Új) gomb körüli kijelző mutatja a Age by EFW (Kor az EFW szerint) értéket).

Magzatsúly-
beállítások:

Becslés: Válassza ki az EFW képletet. Kattintson erre a mezőre új 
létrehozásához vagy a beállítások szerkesztéséhez.

Mértékegy
ség:

Válassza ki a kimeneti egységet az EFW 
számára.

Kor az EFW 
alapján:

Válassza ki a táblázatot/képletet a kor kiszámításához az 
EFW-mezőből.
Kattintson erre a mezőre új létrehozásához vagy a 
beállítások szerkesztéséhez.

EFW GP/
standard 
eltérés:

Válassza ki a táblázatot/képletet a növekedés 
kiszámításához az EFW-mezőből.
Kattintson erre a mezőre új létrehozásához vagy a 
beállítások szerkesztéséhez.

Készítsen új magzatsúly-beállítást.

Szerkessze a magzatsúly-beállítást.
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2. Kattintson a [New] (Új) gombra. A következő ablak jelenik meg:

3. Válassza az „EFW Table" (EFW táblázat) vagy „EFW Equation" (EFW egyenlet) 
menüpontot.

NOTE: A művelet ugyanaz, mint a „New Table" (Új táblázat) alatt, lásd 18-8. oldal, vagy „New 
Equation" (Új egyenlet) a 18-10. oldalon, kivéve, hogy a szerző neve nem szerkeszthető.

Megjegyzés: A készítők által előre beállított táblázatok/egyenletek nem szerkeszthetők!

18.3.1.13 EFW GP/
Standard eltérés

1. Kattintson az [EFWGP/SD] gombra (a képernyő kivilágosodik és a [New] (Új) gomb körüli 
kijelző mutatja az „EFW GP" értéket).

2. Kattintson a [New] (Új) gombra. A következő ablak jelenik meg:

3. Válassza az „EFW Table" (EFW táblázat) vagy „EFW Equation" (EFW egyenlet) 
menüpontot.

NOTE: A művelet ugyanaz, mint a „New Table" (Új táblázat) alatt, lásd 18-8. oldal, vagy „New 
Equation" (Új egyenlet) a 18-10. oldalon, kivéve, hogy a szerző neve nem szerkeszthető.

Megjegyzés: A készítők által előre beállított táblázatok/egyenletek nem szerkeszthetők!

18.3.2 Alkalmazási paraméterek

Alkalmazás: pl. Obstetric (Szülészeti)
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A paraméterek és a lehetséges beállítások a kiválasztott 
alkalmazástól függenek.

Alkalmazás: Válassza ki a kívánt alkalmazást (pl. szülészeti)

Measure Preset: Válasszon előre beállított mérést (pl. Saját mérés)

A kiválasztott időpont átnevezéséhez 
kattintson erre a gombra.

On freeze 2D/3D 
start:

Válassza ki, mi történjen a 2D/3D mód kimerevítésekor
• None (Semmi)
• Calc (Számítás): kimerevítéskor automatikusan megjelenik a 

számítás menü
• Generic (Általános): kimerevítéskor megjelenik az általános 

mérési menü
• Bodymark (Testjel): kimerevítéskor megjelenik a testjel menü

On freeze M start:
Válassza ki, mi történjen az M mód kimerevítésekor: None 
(Semmi), Calc (Számítás), Generic (Általános) vagy Bodymark 
(Testjel)

On freeze D start:
Válassza ki, mi történjen a Doppler mód kimerevítésekor: None 
(Semmi), Calc (Számítás), Generic (Általános) vagy Bodymark 
(Testjel)

RI calc. Method (PI 
szám. módszer): ED

PI calc. Method (PI 
szám. módszer): ED

Térf. flow Method 
(térf. áraml. 
módszer):

TAmax

Keep Result 
Window:

Akkor válassza, ha valamennyi előzetesen beállított mérési jelet 
törölt új leképezés indításakor (kimerevítés feloldása -> 
letapogatás), vagy ha az eredményeket meg szeretné tartani a 
képernyőn.
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18.3.3 Általános paraméterek

HR Cycles: Válassza ki a mérendő szívciklusok számát.

Manual Trace 
Method:

Akkor válassza, ha a színkép Doppler burkológörbét szeretné 
megjeleníteni folyamatos nyomvonallal vagy pontok 
meghatározásával.

Show Author’s 
Name at Measure 
Menu:

Válassza ki, ha az OB számítási menüben található mérési tételek 
kijelzésre kerülnek a szerző nevével vagy anélkül.

Auto/Manual 
Trace:

Válassza a Doppler mérési eredményeket, melyeket minden Auto 
nyomvonal, Kézi nyomvonal és Valósidejű nyomvonal mérés után 
meg szeretne jeleníteni.

Calculation - Ratio:

Válassza ki: Ki vagy Be Ha az Arány állapota “On"(Be) (a 
jelölőnégyzet be van jelölve), válassza ki a kívánt 
arányszámításokat, melyeket szeretne megjelentetni a beteg 
munkalapján. (Válassza ki az arányokat egyedileg, vagy csak az 
egyik jelölőnégyzetet jelölje be közvetlenül a „fekete" dobozban, 
hogy valamennyit megjelölje.)

OB Table:

Válasszon a Ki vagy Be lehetőségek közül. Ha a szülészeti 
táblázat állapota (Be), vagyis a jelölőnégyzet be van jelölve, 
válassza ki a páciens munkalapján megjeleníteni kívánt 
táblázatokat. (Válassza ki a táblázatokat egyedileg, vagy csak az 
egyik jelölőnégyzetet jelölje be közvetlenül a „fekete" dobozban, 
hogy valamennyit megjelölje.)

Bizonyos paraméterek és a lehetséges beállítások a Table 
Preselection (Táblázat előválasztása) funkciótól függenek.

Table Preselection: Válassza a mérések kívánt kombinációját, amely megfelel az 
aktuális ország igényeinek.

CUA/AUA for Hadlock: Válassza alapértelmezettnek a CUA (összetett ultrahangos 
kor) vagy az AUA (átlagos ultrahangos kor) érték használatát.
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Hadlock Table Type: Válassza a kívánt táblázattípust.

Growth Dev. Display 
(növekedés elt.kijelző): Válassza a SD-t (standard eltérés) vagy %.

OB Graph Single 
Display: Válassza a Legutóbb használt pozíciót vagy az EFW-t

Add 1 week to EDD: Válassza az Igen vagy a Nem gombot (a szülés becsült 
időpontjához kiegészítő hét hozzáadásához)

Mérés Clear on Cine 
(mérés törlése film 
indulásakor):

Ha a mérési eredményeket törölni szeretné, válassza a (= Yes) 
(=Igen) gombot, vagy ha az eredményeket a képernyőn 
szeretné megtartani, válassza a (= No) (=Nem) gombot, amint 
a képsor módot aktiválta.

Repeat measurement:

Ha minden mérést szeretne megismételni, válassza az: 
Általános vagy az Általános&szám. funkciót
Ha egy mérést sem szeretne megismételni, válassza a No 
gombot.

Show EDD calc. on 
screen (EDD számítás 
megjelenítése a 
képernyőn):

Válassza ki, ha az EDD-t (a szülés becsült időpontját) szeretné 
kiszámítani és megjeleníteni a képernyőn (= Yes) (=Igen), vagy 
ha nem (= No) (=Nem)

Generic default: Válassza a Távolság vagy az Utoljára használt értéket

Fix Caliper by Print key:

Válassza ki, ha az éppen végzett mérés utolsó mérőkeresztjét 
is automatikusan szeretné rögzíteni, ha
• - megnyomja a [Freeze](Kimerevítés)
• megnyomja a [Print A] vagy a [Print B] gombot
• - megnyomja a [Save](Mentés) gombot
• - megnyomja az [ABC] , [Bodymark] (Testjel) vagy az 

[Indicator] (Jelző) gombot
Megjegyzés: Egynél több lehetőséget is választhat.

Cursor size: Válassza ki a méréshez használt kurzor méretét (kicsi vagy 
nagy).

Color when set: Válassza ki a rögzített mérési kurzor színét.

Cursor line display:
Egy mérés befejezte után válassza ki, ha a kurzorsor 
kijelzésre kerül (= Yes), vagy ha csak a kurzor száma kerül 
kijelzésre(= No).

Ellipse cross line 
display: Válassza az Igen vagy a Nem lehetőséget.

Cursor Position: Válassza a Legutóbb használt pozíciót vagy a Kép 
középpontját

Cursor Type: Válassza a Szám, Címke, vagy Szám és címke elemet

Font Size: Válassza ki az eredményablakban használandó betűméretet 
(kicsi, közepes, nagy)

Font Color: Válassza ki az eredményablakban használandó betűszínt

Result Position: Válassza ki a mérési eredmény elhelyezkedését a képernyőn.
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Result Position Mode 
dependent:

Ha kívánja, jelölje be a jelölőnégyzetet, majd állítsa be a 
mérési eredmény pozícióját a képernyőn:

Result Position 2D

Result Position M

Result Position of Doppler
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Szándékosan üresen hagyva.
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 19. fejezet

Biopszia-beállítás
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19. Biopszia-beállítás

Bevezetés

A biopsziavonala programozása a Biopszia-beállítás menüpontban történik.

NOTE: Fix szögű és több szögben állítható biopsziás tűvezetők választása lehetséges (lásd 
Alkalmazások (*** 'Alkalmazások' on page 5 ***)

Általában műveleteket a hanyattegérrel és az érintőfelület alatti bal oldali vezérlővel lehet 
végrehajtani.

A biopsziavonal forgatásának ellenőrzése

A biopsziabeállítás megnyitása:

Állapot: a biopszia-beállítás megnyitásához a 2D módnak kell aktívnak lennie.

Érintse meg a [Utilities] (Eszközök) gombot.

A következő menü jelenik meg, ha lehetséges az egyszögű biopszia az aktivált 
vizsgálófejjel:

A biopsziakészlet neve és a „Biopsy Line' (Biopsziavonal) gomb a kiválasztott vizsgálófej 
függvénye.

A hanyattegér pozícionálja a biopsziavonalat.
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lásd: Fix szögű biopsziavonal programozása (*** 'Egyszögű biopsziavezeték programozása' 
on page 3 ***)

A biopsziavonalak akkor jelennek meg, ha az aktivált vizsgálófejjel lehetséges a sokszögű 
biopszia.

lásd: Állítható szögű biopsziavonal programozása (*** 'Sokszögű biopszia-vezeték 
programozása' on page 6 ***)

NOTE: A biopsziavonal gombok szürkék, ha a tű pályáját egyszer sem kalibrálták (Biopsy Setup - 
Biopszia-beállítás).

19.1 Egyszögű biopsziavezeték programozása

Állapot: helyezze a biopsziavezetékkel biztosított és tűvel felszerelt vizsgálófejet vízfürdőbe 
(kb. 47şC, az OTI értéket állítsa „normál" értékre) a tű pontos pozíciójának az aktív B 
képen történő megjelenítéséhez.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Ehhez a beállítási ellenőrzéshez használt tűt tilos használni az aktuális művelethez is. 
Minden biopsziaművelethez használjon egyenes, új és steril tűt.
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1. Az érintőpanelen a [Biopsy Setup] (Biopszia-beállítás) gomb megérintése átvált a 
Biopsy Setup (Biopszia-beállítás) menüre.

A biopsziavonal megjelenik a képernyőn (pl. RAB4-8P).



Biopszia-beállítás

Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv 19-5
KTD100583 5. javított kiadás

Ez a sárga jel jelzi a tű behatolási pontját a biopsziás tűvezetőbe!

3. Forgassa a vonalat az érintőképernyő alatti bal gombbal.

4. Érintse meg a [Exit + Save] (Kilépés + Mentés) gombot. A tű vonala mentésre kerül, és a 
felhasználó kilép a 2D főmenübe.

5. Lépjen ki a 2D főmenübe mentés nélkül.

2. Helyezze a vonalat a tű képei fölé a hanyattegérrel.

6. Lépjen ki a 2D főmenübe mentés nélkül.
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19.2 Sokszögű biopszia-vezeték programozása

Állapot: helyezze a biopsziavezetékkel biztosított és tűvel felszerelt vizsgálófejet vízfürdőbe 
(kb. 47şC, az OTI értéket állítsa „normál" értékre) a tű pontos pozíciójának az aktív B 
képen történő megjelenítéséhez.

Az érintőpanelen a [Biopsy Setup] (Biopszia-beállítás) gomb megérintése átvált a Biopsy 
Setup (Biopszia-beállítás) menüre.

A biopsziavonal megjelenik a képernyőn.

Ez a sárga jel jelzi a tű behatolási pontját a biopsziás tűvezetőbe!

FIGYEL-
MEZTETÉS

Ehhez a beállítási ellenőrzéshez használt tűt tilos használni az aktuális művelethez is. 
Minden biopsziaművelethez használjon egyenes, új és steril tűt.
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A pontok közti távolság 10mm.

2. Forgassa a vonalat az érintőképernyő alatti bal gombbal.

3. Válassza a [Store MBX-1] (MBX-1 tárolás) gombot az első vonal mentéséhez.

Az MBX-1 vonal beállításához ki kell választani a biopsziás tűvezetőn az MBX-1 pozíciót.

Az MBX-3 pozíció beállításához rögzítse a biopsziás tűvezető MBX-3 szögpozícióját.

4. A [Store MBX-3] (MBX-3 tárolás) gomb világít .

5. Helyezze a vonalat a tű képei fölé a hanyattegérrel.

NOTE: A szög az MBX-1 szög értékéből származik, és nem módosítható!

6. Válassza a [Store MBX-3] (MBX-3 tárolás) gombot a második vonal mentéséhez.

7. Lépjen ki a 2D főmenübe mentés nélkül.

1. Helyezze a vonalat a tű képei fölé a hanyattegérrel.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Győződjön meg róla, hogy a kiválasztott szög a biopsziás tűvezetőn megfelel az eszközök 
menüben kiválasztott kijelzett vonalnak.
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8. Érintse meg az [Exit + Save] (Kilépés + Mentés) gombot a biopszia-beállítás mentéséhez.

Az MBX-2 vonal számítása automatikusan történik.

19.3 Sokszögű biopsziás tűvezető programozása rektális vizsgálófejhez

Állapot: A biopszia-beállítás megnyitásához a 2D módot kell aktiválni.

• Rektális biopszia programozása (*** 'Rektális biopszia programozása' on page 9 ***)

• Raszter biopszia programozása (*** 'Raszterbiopszia programozása' on page 10 ***)

1. Érintse meg a [Utilities] (Eszközök) gombot, hogy elindítsa az Eszközök menüt.

2. Érintse meg a [Biopsy Setup] (Biopszia-beállítás) gombot a biopszia vonalvezetésének 
programozásának aktiválásához.

Ha kiválasztotta a rektális vizsgálófejet, a következő menü jelenik meg az érintőfelületen.

Válassza ki a kívánt biopszia-beállítási eljárást.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Feltétlenül meg kell győződni róla, hogy biopszia végzése előtt a kiválasztott és kijelzett 
biopsziavonal megfeleljen az vizsgálófejre szerelt biopsziás tűvezetőnek (bal/jobb).
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19.3.1 Rektális biopszia programozása

A [Rectal] (Rektális) gomb megérintése után megjelenik a rektális biopszia menü.

1. Merítse a vizsgálófejet a rászerelt biopsziás tűvezetővel és a tűvel egy meleg vízzel töltött 
edénybe.

A vizsgálófej akusztikus blokkja az 1-es helyzetben van (a vizsgálófej nyeléhez viszonyítva 
90°).

2. A tű a képernyő egy pontján látható. Ezt a pontot a 
hanyattegérrel meg kell jelölni.

3. Nyomja meg a hanyattegér jobb vagy bal [Set] (Beállítás) 
gombját a kereszt alakú kurzor rögzítéséhez.
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Az akusztikus blokk átvált 45° -ra a vizsgálófej nyeléhez viszonyítva.

6. Lépjen ki a 2D főmenübe. A tűpontok tárolódnak az adatbázisban.

7. Lépjen ki a 2D főmenübe mentés nélkül.

19.3.2 Raszterbiopszia programozása

A [Raster] (Raszter) gomb megérintése után megjelenik a raszter biopszia menü.

1. Merítse a vizsgálófejet a raszter biopsziás tűvezetővel egy meleg vízzel töltött edénybe.

4. A tű újra látható a képernyő egy pontján. Ezt a pontot meg kell 
jelölni

5. Nyomja meg a hanyattegér jobb vagy bal [Set] (Beállítás) 
gombját a kereszt alakú kurzor rögzítéséhez.
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2. Helyezze a tűt az A1 lyukba.

4. Helyezze a tűt az M1 lyukba.

5. Jelölje meg az M1 tűpontot a hanyattegérrel. Érintse meg a [Mark M1] (M1 pont 
megjelölése) gombot a pont rögzítéséhez.

6. Helyezze a tűt az M11 lyukba.

7. Jelölje meg az M11 tűpontot a hanyattegérrel. Érintse meg a [Mark M11] (M11 pont 
megjelölése) gombot a pont rögzítéséhez.

8. Helyezze a tűt az A11 lyukba.

9. Jelölje meg az A11 tűpontot a hanyattegérrel. Érintse meg a [Mark A11] (M11 pont 
megjelölése) gombot a pont rögzítéséhez.

A [Back] (Vissza) gombbal lehetséges az előző tűpont változtatása. Érintse meg ezt a 
gombot ismételten, hogy az előző tűpontról az előzőre lépjen stb.

10. Lépjen ki a 2D főmenübe. A tűpontok tárolódnak az adatbázisban.

11. Lépjen ki a 2D főmenübe mentés nélkül.

3. Jelölje meg az A1 tűpontot a hanyattegérrel. A pont rögzítéséhez 
érintse meg a [Mark A1] (A1 pont megjelölése) gombot az 
érintőképernyőn.
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Szándékosan üresen hagyva.
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 20. fejezet

Szondák és biopszia
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20. Szondák és biopszia

Ez a fejezet minden vizsgálófejről tartalmaz információt, és néhány különleges terméket is 
ismertet, mint a biopsziakészletek, és tartozékok, illetve alapműveleteket a biopsziás 
tűvezetőnek a különböző vizsgálófejekhez történő csatlakoztatásáról

20.1 Ergonómia

A vizsgálófejek ergonómiai tervezése a következő célokat szolgálja:

• Egyszerű kezelés és irányítás.
• Csatlakoztatás a rendszerhez egy kézzel.
• Könnyű és kiegyensúlyozott.
• Lekerekített széle és sima felülete van.

A kábelek tervezése a következő célokat szolgálja:

• Csatlakoztatás a rendszerhez a megfelelő kábelhosszal.
• Állvány az általános használathoz, tisztítási lehetőség, fertőtlenítőszerek használata, 

megfelelő gél használata stb.

20.2 Kábelkezelés

Tegye meg a következő óvintézkedéseket a vizsgálófejkábelek használatához:

• Tartsa távol őket a kerekektől.
• A kábelt ne hajlítsa meg túlságosan.
• Kerülje el a kábelek kereszteződését a vizsgálófejek között.

20.3 Szonda tájolása

Minden vizsgálófej rendelkezik tájolásjelöléssel. Ez a jel arra használandó, hogy azonosítani 
lehessen a vizsgálófej megfelelő oldalát a kijelzőn látható, tájoló jelölést tartalmazó kép 
megfelelő oldalával.
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NOTE: A RRE6-10 szonda tájolási jele a szonda közepén és nem az oldalán található. A monitoron 
megjelenő zöld orientációs jel a vizsgálófej bal oldalának felel meg.
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20.4 Felirat

Minden vizsgálófejen megtalálható a következő információkat tartalmazó címke:

• Gyártó
• GE cikkszám
• Vizsgálófej sorozatszáma
• A vizsgálófej fogantyúján és a csatlakozó burkolatának tetején található besorolás 

telepítés közben egyszerűen leolvasható, valamint automatikusan megjelenik a 
képernyőn a vizsgálófej kiválasztásakor.

Gyártó

Szondatípus gyári száma

egység típusa, biztonsági osztály és CE-jelölés

Biztonsági típus jelölései: BF típus

Biztonsági osztály jelölései: IPX7 vízhatlan eszköz
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Ez a szimbólum azt jelzi, hogy az elektromos és elektronikus készülékeket tilos 
osztályozatlan kommunális hulladék formájában eldobni, ehelyett elkülönítve kell azokat 
összegyűjteni. Vegye fel a kapcsolatot a gyártóval vagy más illetékes ártalmatlanító 
vállalattal, hogy üzemen kívül helyezzék a készüléket.

Kijelzett vizsgálófej-információ (1 = a vizsgálófej-információ helye)

20.5 Alkalmazások

NOTE: A sokszögű biopszia kizárólag az M7C-H, M12L-H és 4C-A szondákkal lehetséges.

Alább található néhány szonda listája, és azok vonatkozó alkalmazásai.

FIGYELEM Egyes országokban néhány alkalmazás tisztázatlan!

2D vizsgálófej-
alkalmazás AB2-7 AC2-5 4C-A M7C-H* IC5-9 IC5-9H PA2-5P

Hasüregi X X X X X

Kisrészek

Szülészet X X X X X X X

Nőgyógyászati X X X X X X

Kardiológia X

Urológia X X X

Perifériás Érrendszeri

Gyermekgyógyászat X X X

Neurológia X

Ortopédia

Biopszia X X X X X
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2D vizsgálófej-
alkalmazás PA6-8 M12L-H* SP10-16 SP4-10 SP6-12 SCW2.0 PCW4.0

Hasüregi X

Kisrészek X X X X

Szülészet

Nőgyógyászati

Kardiológia X X X

Urológia

Perifériás 
Érrendszeri X X X X X

Gyermekgyógyász
at X X X X X

Neurológia

Ortopédia X X X X x

Biopszia X X X

* NEM érhető el a Voluson® 730Pro V készüléken.

3D/4D vizsgálófej-alkalmazás RAB2-5 RAB2-5L* RAB4-8P RAB4-8L* RIC5-9 RIC5-9H

Hasüregi X X X X

Kisrészek

Szülészet X X X X X X

Nőgyógyászati X X X X X X

Kardiológia

Urológia X X

Perifériás Érrendszeri

Gyermekgyógyászat X X

Neurológia

Ortopédia

Biopszia X X X X X X
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20.6 Tulajdonságok

NOTE: Az M7C-H és M12L-szondák csak a BT05 hardverrel rendelkező Expert készülékeken 
használhatók.

3D/4D vizsgálófej-alkalmazás RIC5-9W RNA5-9* RRE6-10 (csak Expert készüléknél) RSP6-16

Hasüregi X

Kisrészek X X

Szülészet X X

Nőgyógyászati X X

Kardiológia X

Urológia X X

Perifériás Érrendszeri X

Gyermekgyógyászat X X

Neurológia

Ortopédia X

Biopszia X X X X

* NEM érhető el a Voluson® 730Pro V készüléken.

2D vizsgálófej-alkalmazás AB2-7 AC2-5 4C-A M7C-H IC5-9 IC5-9H

HI (Kódolt felharmonikus 
képalkotás) X X X X X X

HI-pulzusinverzió X X

CRI* sugár X X X X X X

SRI* X X X X X X

FFC X X X X X X

CE X X X

Trapezoid mód

Kontrasztanyagos képalkotás 
(csak Expert készüléken) X X

B-áramlás (csak Expert 
készülék) X X X X X

XTD-nézet (csak Expert 
készüléken) X X X X X X

CW Doppler X

Szöveti Doppler X X X X
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MCFM (M + színkódolt áramlási 
mód) X X X X X X

HD-áramlás:színes mód (csak 
Expert készülék) X X X X X X

HPRF X X X X X X

2D vizsgálófej-alkalmazás PA2-5P PA6-8 SP4-10 SP6-12 SP10-16 M12L-H

HI (Kódolt felharmonikus 
képalkotás) X X X X X

HI-pulzusinverzió X X X X X

CRI* sugár X X X X

SRI* X X X X X X

FFC

CE X

Trapezoid mód X X X X

Kontrasztanyagos képalkotás 
(csak Expert készüléken)

B-áramlás (csak Expert 
készülék) X X X

XTD-nézet (csak Expert 
készüléken) X X X X

CW Doppler X X

Szöveti Doppler X X

MCFM (M + színkódolt áramlási 
mód) X X

HD-áramlás:színes mód (csak 
Expert készülék) X X X X X X

HPRF X X

* NEM érhető el a Voluson® 730Pro V készüléken.

3D/4D vizsgálófej-alkalmazás RAB2-5 RAB2-5L* RAB4-8P RAB4-8L* RIC5-9 RIC5-9H

HI (Kódolt felharmonikus 
képalkotás) X X X X X X

HI-pulzusinverzió X X

CRI* sugár X X X X X X

SRI* X X X X X X

2D vizsgálófej-alkalmazás AB2-7 AC2-5 4C-A M7C-H IC5-9 IC5-9H
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FFC X X X X X X

CE X X X X

Béta nézet X X

Trapezoid mód

Kontrasztanyagos képalkotás 
(csak Expert készüléken) X X

HD-áramlás 3D (csak Expert 
készülék) X X X X X X

B-áramlás (csak Expert 
készülék) X X X

XTD-nézet (csak Expert 
készüléken) X X X X X X

CW Doppler

Szöveti Doppler X X X X

MCFM (M + színkódolt áramlási 
mód) X X X X X X

HD-áramlás:színes mód (csak 
Expert készülék) X X X X X X

STIC X X X X X X

STIC CFM/PD X X X X X X

STIC+B-áramlás (csak Expert 
készülék) X X X

VCI* X X X X X X

HPRF X X X X X X

* NEM érhető el a Voluson® 730Pro V készüléken.

3D/4D vizsgálófej-alkalmazás RIC5-9W RNA5-9* RRE6-10 (csak Expert készülék) RSP6-16

HI (Kódolt felharmonikus 
képalkotás) X X X X

HI-pulzusinverzió X X X X

CRI* sugár X X X X

SRI* X X X X

FFC X X X

CE X X

Béta nézet X X X X

Trapezoid mód X

3D/4D vizsgálófej-alkalmazás RAB2-5 RAB2-5L* RAB4-8P RAB4-8L* RIC5-9 RIC5-9H
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Kontrasztanyagos képalkotás 
(csak Expert készüléken) X X

HD-áramlás 3D (csak Expert 
készülék) X X X X

B-áramlás (csak Expert 
készülék) X X X

XTD-nézet (csak Expert 
készüléken) X X X X

CW Doppler X

Szöveti Doppler X

MCFM (M + színkódolt áramlási 
mód) X X

HD-áramlás:színes mód (csak 
Expert készülék) X X X X

STIC X X X

STIC CFM/PD X X X

STIC+B-áramlás (csak Expert 
készülék) X X X

VCI* X X X X

HPRF X X X

* NEM érhető el a Voluson® 730Pro V készüléken.

3D/4D vizsgálófej-alkalmazás RIC5-9W RNA5-9* RRE6-10 (csak Expert készülék) RSP6-16
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20.7 Pontos leírás

Vizsgálófej besorolása Középső kép 
frekvenciája [MHz]

Doppler frekvencia

Low 
(alacson
y):

Mid 
(közepes
)

High 
(Magas)

4C-A 3.5 2.0 2.7 3.7

M7C-H* 5.1 3.7 4.2 5.0

AB2-7 4.0 2.3 2.7 3.3

AC2-5 3.5 2.0 2.7 3.8

IC5-9 6.5 5.0 6.0 7.5

IC5-9H 6.5 5.0 6.0 7.5

PA2-5P 2.5 1.8 2.3 3.0

PA6-8 7.0 5.0 6.0 7.5

SP4-10 4.7 3.3 3.8 5.0

SP6-12 8.0 5.0 6.0 7.5

SP10-16 12.0 7.5 10.0 10.0

M12L-H* 9.0 5.0 6.0 7.5

RAB2-5 3.5 2.0 2.7 3.7

RAB2-5L* 3.5 2.0 2.7 3.7

RAB4-8P 4.5 3.0 3.7 5.0

RAB4-8L* 4.5 3.0 3.7 5.0

RIC5-9 6.5 5.0 6.0 7.5

RIC5-9H 6.5 5.0 6.0 7.5

RIC5-9W 6.5 5.0 6.0 7.5

RNA5-9* 6.5 5.0 6.0 7.5

RRE6-10 (csak Expert 
készülék) 6.5 5.0 6.0 7.5

RSP6-16 11.0 5.0 6.0 7.5

SCW2.0 2.25 --- --- ---

PCW4.0 4.0 --- --- ---

* NEM érhető el a Voluson® 730Pro V készüléken.
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20.8 Szonda használata

A vizsgálófejek csatlakoztatásának, aktiválásának, deaktiválásának, szétkapcsolásának, 
szállításának és tárolásának részleteit lásd: Vizsgálófej csatlakoztatása (*** 'Vizsgálófej 
csatlakoztatása' on page 4 ***. fejezet) és Szonda/program kiválasztása (*** 'Szonda/
program kiválasztása' on page 5 ***. fejezet).

20.8.1 Síkosító gél

Alkalmazás:

A páciens és a vizsgálófej közötti optimális energiaátvitel biztosítása érdekében a betegre 
vezetőképes gélt (kontaktgélt) kell bőségesen felhordani, arra a testrészre, ahol a kép 
készül.

Óvintézkedések:

A kontaktgél ne tartalmazza a következő összetevőket, mert azok tönkretehetik a 
vizsgálófejet:

• Metanol, etanol, izopropanol vagy egyéb alkoholalapú termék
• Ásványolaj
• Jód
• Krémek
• Lanolin
• Aloe vera
• Olívaolaj
• Metil- vagy etil-parabén (para-hidroxi-benzoesav)
• Dimetil-szilikon

FIGYEL-
MEZTETÉS

Ne használjon nem megfelelő gélt (síkosító anyagot). Tönkretehetik a vizsgálófejet, és 
érvényteleníthetik a garanciát.

FIGYELEM Levegőben történő letapogatás esetén (az ultrahang vizsgálófeje nem érintkezik emberi 
testtel vagy fantommal) az ultrahang-energia legnagyobb része visszaverődik a lencse–
levegő felületen és oda-vissza közlekedik az interfész és a transzducerkerámia között. A 
visszaverő interfész ideális geometriai alaktól való legkisebb eltérése is szabálytalanságot 
okoz a transzducer felületén keresztül végbemenő reverberációs mintázatban. Ennek 
ellenére, ha kontaktgéllel ér hozzá a vizsgálófej az emberi testhez vagy egy fantomhoz, az 
ultrahang-energia legnagyobb része áthalad a lencse–bőr határfelületen, és a kis 
geometriai eltérések elhanyagolható mértékben befolyásolják az ultrahangjelet és a 
képminőséget. Ezért a transzducer mentén létrejövő reverberációs mintázat 
különbözőségei nem használhatóak a kép és a transzducer minőség meghatározására. A 
szövetutánzó fantomok használata erősen ajánlott a képminőség értékeléséhez.
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20.9 Karbantartás

20.9.1 Szondák ellenőrzése

Minden használat után ellenőrizni kell a vizsgálófej lencséjét, kábelét és burkolatát. 
Ellenőrizzen minden olyan sérülést, amelyen keresztül folyadék kerülhet a vizsgálófejbe. Ha 
bármilyen károsodást talál, tilos a vizsgálófejet folyadékba mártani (pl. fertőtlenítés 
céljából) és tilos addig használni, amíg azt nem látta és nem szerelte meg/cserélte ki a GE 
Medical Systems - Kretztechnik Szerviz képviselője.

NOTE: Minden vizsgálófej-karbantartásról készítsen jegyzőkönyvet, a vizsgálófejek esetleges 
meghibásodásairól pedig készítsen képet is.

20.9.2 Környezetvédelmi követelmények

A vizsgálófejeket az alább ismertetett paramétereknek megfelelő módon kell üzemeltetni, 
tárolni, vagy szállítani.

A vizsgálófej környezetére vonatkozó követelmények

FIGYELEM Győződjön meg arról, hogy a vizsgálófej felszíni hőmérséklete nem emelkedik a normál 
üzemeltetési hőmérséklet-tartomány fölé.

Kerülje az 50°C feletti hőmérsékletet.

Üzemeltetés Tárolás Szállítás

Hőmérséklet +18° - +30°C
+64° - +86°F

-10° - +50°C
+14° - +122°F

-10° - +50°C
+14° - +122°F

Páratartalom Max. 90%
nem lecsapódó

Max. 90%
nem lecsapódó

Max 90%
nem lecsapódó

Nyomás 700–1060 hPa 700–1060 hPa 700–1060 hPa
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20.10 Szondabiztonság

20.10.1 Kezelési óvintézkedések

NOTE: A szilikonzsír kis mennyiségben kiszivároghat a vizsgálófejek kábelperselyéből. A szivárgás 
nem hiba, és nem káros az emberi szervezetre nézve. A szilikonzsír nem tartalmaz káros 
anyagokat, és csak a kábelpersely tömítésére használatos. Szivárgás esetén törölje le a 
felesleges zsírt .

20.10.2 Vízállóság

Figyelem: Minden „IPX7" felirattal ellátott vizsgálófej vízhatlan legalább a vizsgálófej 
feszülésmentesítője feletti 5 cm-ig. Ha a vizsgálófejen nem szerepel egyértelműen az IPX7 
jelölés, csak a letapogató fej vízhatlan, a vizsgálófej többi része a IEC 60601-2-37 szabvány 
szerint IPX0 besorolású.

lásd: A vizsgálófej tisztítása és fertőtlenítési folyamata „20.12.2 A vizsgálófej tisztítása és 
fertőtlenítési folyamata", 20-27. oldal.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Az ultrahang-vizsgálófejek igen érzékeny orvosi eszközök, melyek a nem megfelelő 
használat következtében könnyen megsérülhetnek. Gondosan járjon el, amikor kezeli a 
vizsgálófejet, használaton kívül pedig óvja a sérülésektől. NE használjon sérült vagy hibás 
vizsgálófejet. Ha ezen óvintézkedéseket nem tartja be, súlyos baleset sérülés történhet, 
és a készülék is károsodhat.

A vizsgálófej sérülését eredményezheti a nem megfelelő csatlakoztatás vagy 
tisztítószerek.

A vizsgálófejet ne áztassa be vagy itassa át alkoholt, fehérítőszert, ammónium-klorid 
vegyületeket, hidrogén-peroxidot tartalmazó oldatokba vagy oldatokkal, vagy a kezelési 
kártyán található nem vegyíthető oldatokkal!

Kerülje a kapcsolatot az ásványi olajat vagy lanolint tartalmazó oldatokkal és 
kontaktgélekkel.

Ellenőrizze a vizsgálófejet a használat előtt a burkolat sérülése vagy alakváltozása, a 
feszülésmentesítő, a lencsék és a tömítés szempontjából.
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20.10.3 Áramütésveszély

20.10.4 Mechanikai veszélyek

Elektromos 
veszély

A vizsgálófej elektromos energiával működik, amely balesetet okozhat a betegnél, vagy a 
felhasználónál, ha az élő belső szövetek kapcsolatba kerülnek a vezetőképes oldattal:

• SOHA NE merítse a vizsgálófejet semmilyen folyadékba az immerziós szinten túl. A 
vizsgálófej tisztítása és fertőtlenítési folyamata „‘20.12.2 A vizsgálófej tisztítása és 
fertőtlenítési folyamata", 20-27. oldal). Soha ne merítse a csatlakoztatót vagy az 
adaptert semmilyen folyadékba.

• NE ejtse le a vizsgálófejeket, valamint ne tegye ki azokat egyéb mechanikai 
veszélynek vagy hatásnak. A művelet eredménye lehet a lecsökkent teljesítmény 
vagy a burkolat sérülései, mint a repedés vagy csorbulás.

• Ellenőrizze a vizsgálófejet minden használat előtt és után, a burkolat sérülése vagy 
alakváltozása, a feszülésmentesítő, a lencsék és a tömítés szempontjából. Az alapos 
ellenőrzést a tisztítási folyamat során célszerű elvégezni.

• NE kösse csomóra, tekerje fel szorosan vagy húzza erősen a vizsgálófej kábelét. 
Ennek következménye lehet a szigetelés meghibásodása.

• Az elektromos veszteségek ellenőrzését rendszeresen a GE Service cégnek vagy 
képesített kórházi alkalmazottnak kell elvégeznie. A veszteségek ellenőrzéséhez 
vegye figyelembe a használati útmutatót.

FIGYELEM A hibás vizsgálófej vagy az erős húzás a beteg sérülését vagy a vizsgálófej 
tönkremenetelét okozhatja:

• Vegye figyelembe a mélységet mutató jeleket, és ne húzza erősen az üregen belül a 
vizsgálófejeket a beillesztés vagy a kezelés során.

• Ellenőrizze a vizsgálófejeket az éles szélek vagy érdes felületek szempontjából, 
amelyek megsérthetik az érzékeny szövetet.

• Kerülje a vizsgálófejet érintő mechanikai veszélyeket vagy hatásokat, és ne hajlítsa 
vagy húzza erősen a kábelt.
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20.11 Különleges kezelési útmutató

20.11.1 Védőburkolatok használata

20.11.2 vizsgálófej előkészítése

Eljárás:

1. Tegyen kontaktgélt a vizsgálófej csúcsára, és a hosszú védőburkolatot (1) húzza a 
nyélre.

Biológiai 
veszély

A vizsgálófejek nem sterilen kerülnek szállításra! Az első használat előtt a fertőzések, 
illetve a betegségek átvitelének megelőzése érdekében KÖTELEZŐ megtisztítani és 
fertőtleníteni a vizsgálófejeket.

Biológiai 
veszély

A védőburkolatok feladata a fertőzések terjedésének minimalizálása. Vizsgálófej-
burkolatok minden klinikai szituációhoz rendelkezésre állnak, amikor a fertőzés veszélyt 
jelenthet. Kizárólag legálisan vásárolt, steril vizsgálófej-védelmet használjon üreges 
szervek vizsgálatakor. A törvényesen forgalmazott, steril, pirogénmentes vizsgálófej-
burkolatok használata KÖTELEZŐ.

Útmutatás: minden vizsgálófejhez kapható, rendelésre gyártott burkolat. Minden 
védőburkolat-készlet tartalmaz egy, a vizsgálófej és a kábel lefedésére alkalmas 
rugalmas burkolatot, és a burkolat rögzítésére szolgáló rugalmas szalagokat.

A biopsziás eljárások során alkalmazott vizsgálófejekhez a steril védőburkolatok az 
eldobható biopsziakészletek részeként kerülnek forgalomba. A burkolaton és a rugalmas 
szalagokon kívül a készlet tartalmaz a biopsziás eljárás végzéséhez használható további 
kiegészítőket. Lásd a biopsziával kapcsolatos utasításokat, „20.14 Biopsziával 
kapcsolatos speciális megfontolások", 20-40. oldal.

FIGYELEM A latextartalmú eszközök súlyos allergiás reakciót válthatnak ki a latexre érzékeny 
egyéneknél. Kövesse az FDA 1991. március 29-én kelt , latex-termékekre vonatkozó orvosi 
hírlevelének útmutatásait.

FIGYELEM Burkolatként NE használjon előre síkosított óvszert.

Bizonyos esetekben ezek károsíthatják a vizsgálófejet. Az ilyen óvszerek síkosítószerei 
nem feltétlenül kompatibilisek a vizsgálófej szerkezetével.

FIGYELEM NE használjon lejárt szavatosságú védőburkolatot.

A burkolatok használata előtt ellenőrizze, hogy lejárt-e a szavatossági idő.

FIGYELEM A vizsgálófejeket kötelező megtisztítani és fertőtleníteni azok cseréje vagy selejtezése 
előtt.

FIGYELEM • Használjon elegendő mennyiségű kontaktgélt.
• Ügyeljen arra, hogy csak megerősített ujjvédőket és vizsgálófej-burkolatokat 

használjon, az átlagos termékek ugyanis igen könnyen szakadnak.
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2. Használjon elegendő mennyiségű kontaktgélt az akusztikai ablak területén.

20.12 Szonda kezelésének és fertőtlenítésének ellenőrzése

A jelen tájékoztató célja a felhasználó ismereteinek bővítése az eszköz használatával 
kapcsolatos fertőződési kockázattal kapcsolatban, és segítségnyújtás azon döntések 
meghozatalában, amelyek közvetlenül érintik mind a páciens, mind pedig felhasználó 
biztonságát.

A diagnosztikai ultrahangos vizsgálórendszerek ultrahang-energiát használnak, amely 
közvetlen fizikai kapcsolat útján kerül a betegbe. A vizsgálat típusa függvényében ez a 
kapcsolat számos szövettel megtörténik, a rendszeres vizsgálatok során érintett sértetlen 
bőrtől a sebészeti beavatkozás során érintett keringő vérig. A fertőződés veszélyének 
kockázata nagymértékben függ a kapcsolat típusától.

Az egyik leghatékonyabb módja a betegek közti fertőzéstovábbítás megelőzésének az 
eldobható vagy egyszer használatos eszközök alkalmazása. Az ultrahangos vizsgálófejek 
azonban összetett és drága eszközök, melyeket többször fel kell használni a betegek 
vizsgálatánál. Ezért igen fontos a fertőzés továbbítási kockázatának minimalizálása 
védőburkolatok használatával, és az eszköz betegek közötti megfelelő kezelésével.

20.12.1 Az „Alkalmazott rész" és a „Felhasználói rész" meghatározása

VOLUSON® HASÜREGI VIZSGÁLÓFEJ RAB2-5, RAB4-8P

NOTE: A vizsgálófej felületének rugalmassága miatt mindig rendelkezésre áll az ultrahangos 
vizsgálófej optimális csatlakoztatása, ami azonban okozhatja az alkalmazott rész minimális 
alakváltozását. A vizsgálófej előirányzott használatát ez az alakváltozás semmiképpen nem 
befolyásolja, és nem okozza az ultrahangkép minőségének csökkenését.

Például: VOLUSON® TRANSZVAGINÁLIS TRANSZDUCER RIC5-9-D

alkalmazott rész felhasználói rész
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VOLUSON® HASÜREGI VIZSGÁLÓFEJ RAB2-5L*; RAB4-8L*

VOLUSON® KISRÉSZEK VIZSGÁLÓFEJE RSP6-16

VOLUSON® TESTÜREGI VIZSGÁLÓFEJ RIC5-9, RIC5-9H, RIC 5-9W

VOLUSON® TÖBBSÍKÚ ENDOREKTÁLIS VIZSGÁLÓFEJ RRE6-10 (Csak Expert készülék)

alkalmazott 
rész felhasználói rész

alkalmazott rész felhasználói rész

alkalmazott rész felhasználói rész

alkalmazott rész felhasználói rész
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VOLUSON® ÚJSZÜLÖTT-VIZSGÁLÓFEJ RNA5-9*

GÖRBE NYÍL VIZSGÁLÓFEJ AB2-7

GÖRBE NYÍL VIZSGÁLÓFEJ AC2-5

GÖRBE NYÍL VIZSGÁLÓFEJ 4C-A

alkalmazott rész felhasználói rész

alkalmazott rész felhasználói rész

alkalmazott rész felhasználói rész

alkalmazott rész felhasználói rész
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GÖRBE NYÍL VIZSGÁLÓFEJ M7C-H

GÖRBE NYÍL VIZSGÁLÓFEJ IC 5-9

GÖRBE NYÍL VIZSGÁLÓFEJ IC 5-9H

EGYENES NYÍL VIZSGÁLÓFEJ SP4-10, SP 6-12, SP10-16

EGYENES NYÍL VIZSGÁLÓFEJ M12L-H

alkalmazott rész felhasználói rész

alkalmazott rész felhasználói rész

alkalmazott rész felhasználói rész

alkalmazott rész felhasználói rész

alkalmazott rész felhasználói rész
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FÁZISVEZÉRELT VIZSGÁLÓFEJ PA 2-5P

FÁZISVEZÉRELT VIZSGÁLÓFEJ PA 6-8

20.12.2 A szonda tisztítása és fertőtlenítési folyamata

Az ultrahangvizsgálófejek folyékony fertőtlenítő sterilizálószerek használatával 
fertőtleníthetők. A fertőtlenítés szintje közvetlen kapcsolatban áll a vegyszerrel történő 
kezelés időtartamával. A megnövelt kezelési idő magasabb szintű fertőtlenítést 
eredményez.

Kerülendő az eszköz neurológiai alkalmazása az ezen betegségben szenvedő betegeknél. 
Ha a vizsgálófej fertőződik, nincs megfelelő fertőtlenítési mód.

A vizsgálófej tisztítása és fertőtlenítése minden használat után:

1. Távolítsa el a vizsgálófej-burkolatot, ha lehetséges.

alkalmazott rész felhasználói rész

alkalmazott rész felhasználói rész

FIGYELEM A fertőzés továbbításának megelőzéséhez elengedhetetlen a megfelelő tisztítás és 
fertőtlenítés. Az alkalmazott infekciókontroll-műveletek hatékonyságának ellenőrzése és 
a műveletek elvégzése a felhasználó felelőssége.

A felületi vizsgálófejek esetében ajánlott, a testüregen belüli vizsgálófejek esetében pedig 
szükséges intenzív fertőtlenítést végezni. A testüregen belüli műveletek elvégzéséhez a 
fertőtlenítésen kívül mindig KÖTELEZŐ a steril, törvényesen forgalmazott vizsgálófej-
burkolatok használata.

Az ultrahangvizsgálófejek folyékony fertőtlenítő sterilizálószerek használatával 
fertőtleníthetők. A fertőtlenítés szintje közvetlen kapcsolatban áll a vegyszerrel történő 
kezelés időtartamával. A megnövelt kezelési idő magasabb szintű fertőtlenítést 
eredményez.

FIGYELEM CREUTZFELD-JACOB KÓR

Kerülendő az eszköz neurológiai alkalmazása az ezen betegségben szenvedő betegeknél. 
Ha a vizsgálófej fertőződik, nincs megfelelő fertőtlenítési mód.
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2. Csatlakoztassa le a vizsgálófejet az ultrahangkonzolról.
3. Puha, száraz ronggyal töröljön le a vizsgálófejről minden kontaktgélt és egyéb látható 

anyagot. Ha a felületre száradt anyag eltávolítására van szükség, langyos vízzel 
átitathatja a rongyot.

4. Minden használat után ellenőrizni kell a vizsgálófej lencséjét, kábelét és burkolatát. 
Ellenőrizzen minden olyan sérülést, amelyen keresztül folyadék kerülhet a 
vizsgálófejbe. Ha bármilyen károsodást talál, tilos a vizsgálófejet folyadékba mártani 
(pl. fertőtlenítés céljából) és tilos addig használni, amíg azt nem látta és nem szerelte 
meg/cserélte ki a GE Medical Systems - Kretztechnik Szerviz képviselője.

5. A gyártó előírásainak megfelelően készítsen a tisztításhoz/fertőtlenítéshez 
használható, megfelelő koncentrációjú oldatot. Győződjön meg arról, hogy a tárolásra, 
használatra és leselejtezésre vonatkozóan minden óvintézkedést betart.
Tartsa szem előtt a vizsgálófej dobozában található, folyamatosan frissített 
kezelési kártyánkat azon fertőtlenítőszerekkel és gélekkel kapcsolatban, melyek 
összeegyeztethetők a vizsgálófejek felszínének anyagával!
A legújabb verzió megtalálható az interneten:
A GE által ajánlott felületi tisztító- és fertőtlenítőszerek, germicidek és vezetőanyagok 
listáját lásd: http://www.gehealthcare.com/usen/ultrasound/products/probe-care.html

Az 1. táblázatban megadott termékek használhatók a vizsgálófejek megfelelő 
tisztítására és fertőtlenítésére.

6. Helyezze a vizsgálófejet a tisztító-fertőtlenítő oldatba. Győződjön meg arról, hogy a 
vizsgálófej nem marad az alábbi képen megadott folyadékba merítési szint felett. 
Győződjön meg róla, hogy a vizsgálófejet a teljes fertőtlenítési idő alatt teljesen ellepi a 
tisztító-fertőtlenítő oldat. Hagyja a vizsgálófejet az oldatban a gyártó útmutatásában 
meghatározott megfelelő időre. A javasolt termékek tisztításához és fertőtlenítéséhez 
szükséges minimális időtartamot megtalálja az 1. táblázatban.

7. Szükség szerint dörzsölje meg a vizsgálófejet puha szivaccsal, gézzel vagy 
törlőruhával, a vizsgálófej felületén maradt anyag eltávolításához. Ha valamennyi 
anyag rászáradt a vizsgálófej felületére, hosszú áztatási időre vagy puha kefével (pl. 
fogkefe) történő dörzsölésre lehet szükség.

8. A maradék fertőtlenítőszer eltávolítása érdekében öblítse le a vizsgálófejet bőséges, 
tiszta ivóvízzel.

9. A vizsgálófej kábelének és használt felületének tisztításához használjon puha, a 
tisztító-fertőtlenítő folyadékba mártott rongyot. Győződjön meg róla, hogy a 
vizsgálófej felszínét és a kábelt alaposan átnedvesítette a tisztító-fertőtlenítő szerrel.

10. A vizsgálófejet teljesen szárítsa meg a levegőn.
11. Csatlakoztassa vissza a vizsgálófejet az ultrahangos foglalathoz, és helyezze a 

vizsgálófejet annak tartójába.
12. Ellenőrizze a vizsgálófejet a használat előtt a burkolat sérülése vagy alakváltozása, a 

feszülésmentesítő, a lencsék és a tömítés szempontjából. Ne használjon sérült vagy 
hibás vizsgálófejet addig, amíg azt a GE Medical Systems - Kretztechnik cég szerviz-
képviselője nem ellenőrizte és nem javította meg vagy cserélte ki.

13. A következő használat előtt húzzon a vizsgálófejre új, steril, törvényesen forgalmazott 
burkolatot.
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Vizsgálófej-bemerítési szintek

20.12.3 Tervezett karbantartás

A rendszer, a vizsgálófej és újrahasznosítható biopszia / biopsziafoglalat alábbi 
karbantartási ütemezése ajánlott az optimális működés és biztonság érdekében.

20.13 Bevezetés

A Voluson® 730Expert négy vizsgálófejet támogat:

• hajlított (konvex): hajlított, konvex vizsgálófejeket általában A, az endokavitális 
vizsgálófejeket pedig I betű jelzi.

• lineáris, egyenes: a lineáris, egyenes vizsgálófejeket S betű jelzi.
• szakaszos (szektor-): a szakaszos, szektor-vizsgálófejeket P betű jelzi.
• (Folyamatos hullámú Doppler: folyamatos hullámú Doppler vizsgálófejeket CW 

betűkód jelzi.
• Valósidejű 4D: a valósidejű 4D szondák előtagja „R".

Végezze el a 
következő 
műveleteket

Naponta Minden használat 
után Szükség szerint

Ellenőrizze a 
vizsgálófejeket X X

Tisztítsa meg a 
vizsgálófejeket X X

Fertőtlenítse a 
vizsgálófejeket X X
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20.13.1 Hajlított, konvex vizsgálófejek

Vizsgálófej Rendeltetés Képességek és tulajdonságok Magyarázat

AB2-7

• Általános célú
• Hasüreg
• Szülészet/nőgyógyászat
• Gyermekgyógyászat
• Urológia

• Széles látómező
• Biopsziavezető lehetséges
• CFM, MCFM, HD-áramlás, teljesítmény-, 

szöveti- és PW Doppler
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• FFC, CE, XBeam CRI, B-áramlás és XTD-

nézet
• Elektromágneses összeférhetőség

AC2-5

• Általános célú
• Hasüregi
• Szülészet/nőgyógyászat

• Széles látómező
• Biopsziavezető lehetséges
• CFM, MCFM, HD-áramlás, teljesítmény-, 

szöveti- és PW Doppler
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• FFC, CE, CRI sugár, kontraszt, B-áramlás 

és XTD-nézet
• Elektromágneses összeférhetőség

4C-A

• Általános célú
• Hasüregi
• Szülészet/nőgyógyászat

• Széles látómező
• Biopsziavezető lehetséges
• CFM, MCFM, HD-áramlás, teljesítmény- 

és PW Doppler
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• FFC, CRI, kontraszt, B-áramlás és XTD-

nézet
• Elektromágneses összeférhetőség

M7C-H

• Hasüreg
• Szülészet/nőgyógyászat
• Gyermekgyógyászat
• Urológia

• Széles látómező
• Biopsziavezető lehetséges
• CFM, HD-áramlás, SRI, HD-áramlás, 

XBeamCRI, B-áramlás
• Elektromágneses összeférhetőség

IC5-9

• Endovaginális vizsgálat
• Endorektális vizsgálat

• Széles látómező
• Kis vizsgálófejcsúcs és nyél
• CFM, MCFM, HD-áramlás, teljesítmény- 

és PW Doppler
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• FFC, XBeam CRI és XTD-nézet
• Biopsziavezető lehetséges
• Elektromágneses összeférhetőség

IC5-9H

• Endovaginális vizsgálat
• Endorektális vizsgálat

• Széles látómező
• Kis vizsgálófejcsúcs és nyél
• CFM, MCFM, HD-áramlás, teljesítmény- 

és PW Doppler
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• FFC, XBeam CRI, B-áramlás és XTD-

nézet
• Biopsziavezető lehetséges
• Elektromágneses összeférhetőség
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20.13.2 Egyenes nyílszondák

20.13.3 Fázisvezérelt vizsgálófejek

Vizsgálófej Rendeltetés Képességek és tulajdonságok Magyarázat

SP4-10

• Kisrészek
• Perifériás erek
• Gyermekgyógyászat
• Ortopédia

• Széles látómező (trapezoid)
• Kisméretű és könnyű
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• Kiváló áthatolás
• CFM, HD-áramlás, teljesítmény- és PW 

Doppler
• XBeam CRI, B-áramlás és XTD-nézet

SP6-12

• Kisrészek
• Perifériás erek
• Gyermekgyógyászat
• Ortopédia

• Széles látómező (trapezoid)
• Kisméretű és könnyű
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• Kitűnő közeli és távoli felbontás
• CFM, HD-áramlás, teljesítmény- és PW 

Doppler
• CRI sugár, CE, B-áramlás és XTD-nézet
• Biopsziavezető lehetséges
• Elektromágneses összeférhetőség

SP10-16

• Kisrészek
• Perifériás erek
• Gyermekgyógyászat
• Ortopédia

• Széles látómező (trapezoid)
• Kisméretű és könnyű
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• Kiváló részletfelbontás
• CFM, HD-áramlás, teljesítmény- és PW 

Doppler
• CRI sugár és XTD-nézet
• Elektromágneses összeférhetőség

M12L-H

• Kisrészek
• Perifériás erek
• Gyermekgyógyászat
• Ortopédia

• Széles látómező (trapezoid)
• Kisméretű és könnyű
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• Kitűnő közeli és távoli felbontás
• CFM, HD-áramlás, teljesítmény- és PW 

Doppler
• CRI sugár, CE, B-áramlás és XTD-nézet
• Biopsziavezető lehetséges
• Elektromágneses összeférhetőség

Vizsgálófej Rendeltetés Képességek és tulajdonságok Magyarázat

PA2-5P

• Kardiológia
• Transzkraniális
• Hasüreg
• Belgyógyászati

• Kis vizsgálófelület
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• CFM, MCFM, teljesítmény-, szöveti-, PW- és 

irányítható CW Doppler
• Elektromágneses összeférhetőség

PA6-8

• Kardiológia
• Gyermek-és 

újszülöttgyógyászat

• Kis vizsgálófelület
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• CFM, MCFM, teljesítmény-, szöveti-, PW- és 

irányítható CW Doppler
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20.13.4 3D/4D szondák

Vizsgálófej Rendeltetés Képességek és tulajdonságok Magyarázat

RAB2-5

• Hasüreg
• Radiológia
• Nőgyógyászati / termékenységi
• Szülészet
• Magzati kardiológia
• Váz–izomrendszer

• 3D/4D valósidejű képalkotás
• Széles látómező
• Biopsziavezető lehetséges
• CFM, MCFM, HD-áramlás, teljesítmény-

, szöveti- és PW Doppler
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• FFC, CRI sugár, VCI, STIC és XTD-nézet
• Elektromágneses összeférhetőség

RAB2-5L*

• Hasüreg
• Radiológia
• Nőgyógyászati / termékenységi
• Szülészet
• Magzati kardiológia
• Váz–izomrendszer

• 3D/4D valósidejű képalkotás
• Széles látómező
• Kisméretű és könnyű
• Biopsziavezető lehetséges
• CFM, MCFM, HD-áramlás, teljesítmény-

, szöveti- és PW Doppler
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• FFC, XBeam CRI, VCI, STIC, STIC+B-

áramlás, Kontraszt, B-áramlás és XTD-
nézet

• Elektromágneses összeférhetőség

RAB4-8P

• Hasüreg
• Radiológia
• Nőgyógyászati / termékenységi
• Szülészet
• Magzati kardiológia
• Gyermekgyógyászat
• Váz-izomrendszer (hagyományos)

• 3D/4D valósidejű képalkotás
• Széles látómező
• Biopsziavezető lehetséges
• CFM, MCFM, HD-áramlás, teljesítmény-

, szöveti- és PW Doppler
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• FFC, CE, XBeam CRI, VCI, STIC és XTD-

nézet
• Elektromágneses összeférhetőség

RAB4-8L*

• Hasüreg
• Radiológia
• Nőgyógyászati / termékenységi
• Szülészet
• Magzati kardiológia
• Gyermekgyógyászat
• Váz-izomrendszer (hagyományos)

• 3D/4D valósidejű képalkotás
• Széles látómező
• Kisméretű és könnyű
• Biopsziavezető lehetséges
• CFM, MCFM, HD-áramlás, teljesítmény-

, szöveti- és PW Doppler
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• FFC, CE, XBeam CRI, VCI, STIC, STIC+B-

áramlás, B-áramlás és XTD-nézet
• Elektromágneses összeférhetőség

* NEM érhető el a Voluson® 730Pro V készüléken.
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Vizsgálófej Rendeltetés Képességek és tulajdonságok Magyarázat

RIC5-9

• Nőgyógyászati / 
termékenységi

• Szülészet
• Magzati kardiológia
• Urológia

• 3D/4D valósidejű képalkotás
• Széles látómező
• Kis vizsgálófejcsúcs és nyél
• CFM, MCFM, HD-áramlás, teljesítmény- és 

PW Doppler
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• FFC, CE, XBeam CRI, Béta nézet, VCI, STIC 

és XTD-nézet
• Biopsziavezető lehetséges
• Elektromágneses összeférhetőség

RIC5-9H

• Nőgyógyászati / 
termékenységi

• Szülészet
• Magzati kardiológia
• Urológia

• 3D/4D valósidejű képalkotás
• Széles látómező
• Kis vizsgálófejcsúcs és nyél
• CFM, MCFM, HD-áramlás, teljesítmény- és 

PW Doppler
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• FFC, CE, XBeam CRI, Béta nézet, VCI, 

Kontraszt, STIC, STIC+B-áramlás, B-
áramlás és XTD-nézet

• Biopsziavezető lehetséges
• Elektromágneses összeférhetőség

RIC5-9W

• Nőgyógyászati / 
termékenységi

• Szülészet
• Magzati kardiológia
• Urológia

• 3D/4D valósidejű képalkotás
• Széles látómező
• Kis vizsgálófejcsúcs és nyél
• CFM, MCFM, HD-áramlás, teljesítmény- és 

PW Doppler
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• FFC, CE, XBeam CRI, Béta nézet, VCI, 

Kontraszt, STIC, STIC+B-áramlás, B-
áramlás és XTD-nézet

• Biopsziavezető lehetséges
• Elektromágneses összeférhetőség

RNA5-9*

• Gyermek-és 
újszülöttgyógyászat

• Szülészet
• Magzati kardiológia
• Kardiológia
• Kisrészek

• 3D/4D valósidejű képalkotás
• Széles látómező
• CFM, MCFM, HD-áramlás, teljesítmény-, 

szöveti-, PW és CW Doppler
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• FFC, XBeam CRI, Béta nézet, VCI, STIC, STIC 

+ B-áramlás, B-áramlás és XTD-nézet
• Biopsziavezető lehetséges
• Elektromágneses összeférhetőség

RRE6-10 
(csak Expert 
készülék)

• Urológia
• Rektális fal

• 3D/4D valósidejű képalkotás
• Széles látómező
• Kis vizsgálófejcsúcs és nyél
• CFM, HD-áramlás, teljesítmény- és PW 

Doppler
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• FFC, CE, XBeam CRI, Béta nézet, VCI és 

XTD-nézet
• Biopsziavezető lehetséges
• Elektromágneses összeférhetőség
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20.13.5 Ceruzaszondák

20.14 Csak biopsziával kapcsolatos kérdések

20.14.1 beteg előkészítése

• Készítse elő a beteget a célnak megfelelő szokásos eljárásnak megfelelően.
• Magától értetődik, hogy az ezzel a rendszerrel végzett ultrahangos vizsgálat vagy 

felügyelettel történik, vagy megfelelő képesítéssel és tapasztalattal rendelkező 
egészségügyi személyzet segítségével.

* NEM érhető el a Voluson® 730Pro V készüléken.

Vizsgálófej Rendeltetés Képességek és tulajdonságok Magyarázat

RSP6-16

• Kisrészek
• Gyermekgyógyászat
• Perifériás erek
• Váz-izomrendszer (felületi)

• 3D/4D valósidejű képalkotás
• Széles látómező (trapezoid)
• Biopsziavezető lehetséges
• CFM, HD-áramlás, teljesítmény- és PW 

Doppler
• Nagy sávszélesség, több frekvencia
• XBeam CRI, Béta nézet, VCI, STIC, 

STIC+B-áramlás, B-áramlás és XTD-
nézet

• Elektromágneses összeférhetőség

Vizsgálófej Rendeltetés Képességek és tulajdonságok Magyarázat

SCW2.0

• Kardiológia • Folyamatos hullámú Doppler

PCW4.0

• Kardiológia
• Perifériás erek

• Folyamatos hullámú Doppler

Biológiai 
veszély

A biopsziás tűket és az újrahasznosítható biopsziavezetőket nem steril csomagolásban 
forgalmazzák! Az első használat előtt a fertőzések, illetve a betegségek átvitelének 
megelőzése érdekében KÖTELEZŐ megtisztítani és fertőtleníteni a biopsziás tűket, 
valamint a biopsziavezetőket.

FIGYELEM A biopsziát csak megfelelő tapasztalattal rendelkező orvos végezheti. A szükséges 
biztonsági óvintézkedéseket és a sterilitás-ellenőrzést bármilyen körülmények között be 
kell tartani.
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20.14.2 Telepítés

• Minden biopsziás tűvezető egyszerűen csatlakoztatható a vizsgálófejhez. A biopsziás 
tűvezetők speciális ütközővel vagy fogantyúval rendelkeznek, így garantálják a 
megfelelő rögzítést a vizsgálófej csúcsához.

• A hideg-fertőtlenített vizsgálófejet steril körülmények között tarthatja, ha steril 
bevonatot helyez a nyélre (steril kontaktgél az vizsgálófej és a burkolat közé).

FIGYEL-
MEZTETÉS

Feltétlenül meg kell győződni róla, hogy biopszia végzése előtt a kiválasztott és kijelzett 
biopsziavonal megfeleljen az vizsgálófejre szerelt biopsziás tűvezetőnek (bal/jobb).

FIGYEL-
MEZTETÉS

Nem szabad használni in vitro megtermékenyítéshez (IVF), magzatboholy-mintavételhez 
(CVS) és bőr alatti köldökvér-mintavételhez (PUBS).

FIGYEL-
MEZTETÉS

A biopszia megkezdése előtt győződjön meg róla, hogy abban az esetben, ha el szeretné 
menteni a tanulmányt, minden fontos páciensadatok be vannak-e gépelve.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Ne használja a tűvezetőt, ha az sérültnek tűnik.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Újra felhasználható biopsziavezetők tisztítása és fertőtlenítése (az eldobható 
biopsziavezetőkkel kapcsolatban lásd a mellékelt útmutatókat):

A tűvezetőt minden használat után vegye le a transzducerről. Egy puha kefe segítségével 
gondosan távolítsa el a látható szennyeződéseket a tűvezető felszínéről. Különösen 
ügyeljen a szűk területekre és csövekre. A tisztítás végéig előzze meg a tűvezető 
kiszáradását. Ezután áztassa a tűvezetőt legalább öt percig semleges kémhatású, 
alacsony habzású enzimatikus detergensben. Az áztatás során egy kefe segítségével 
távolítsa el a felszínek, lyukak és csövek látható szennyeződéseit. Ha a látható 
szennyeződések nem távolíthatók el könnyen, végezzen áztatást újabb öt percen 
keresztül. Vegye ki a tűvezetőt a tisztítóoldatból, és száraz törlőkendővel távolítsa el a 
maradék szennyeződést. A tisztítóoldat koncentrációját és használatát lásd a gyártó 
használati útmutatójában.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Eldobható biopsziavezetők: Az egyszer használatos elemeket fertőző hulladékként 
kezelje.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Az újra felhasználható biopsziavezetőket eldobásuk előtt sterilizálni kell!

FIGYEL-
MEZTETÉS

A biopsziás tűvezető használata előtt minden alkalommal biztosítsa a megfelelő helyzetet 
és optimális illesztést. A biopsziás tűvezető rozsdamentes acél tubusának (és a benne 
lévő furatnak) sterilnek kell lennie.
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Műszaki adatok:

minden újrahasznosítható biopsziás tűvezető anyaga 304 és 303 típusú rozsdamentes 
acél (AISI No).

Az újrahasznosítható biopsziás tűvezetők fertőtlenítése:

autokláv (hőlég-sterilizáció) 121°C 20 percen keresztül vagy 134°C 5 percen keresztül. 
Ajánlott minimum sterilizációs szint: SAL 10-6 .

Biopsziavezető (egyszer használatos) Voluson® IC5-9H görbenyíl-vizsgálófejhez

Nyomja a vezetőt a vizsgálófej nyelébe úgy, hogy a tűvezető kis kiöblösödése 
összekapaszkodjon a vizsgálófej végén található mélyedéssel.

Biopsziavezető (Újrahasználható) Voluson® IC5-9H görbenyíl-vizsgálófejhez

Helyezze a tűvezetőt a vizsgálófejbe; nyomja előre addig, amíg a foglalat eléri a vizsgálófej 
burkolatának megtámasztását. Rögzítse a vezetődrótot a menetes csavarral.

PEC42 az IC5-9 görbenyíl-vizsgálófejhez

Nyomja a vezetőt a vizsgálófej nyelébe úgy, hogy a tűvezető kis kiöblösödése 
összekapaszkodjon a vizsgálófej végén található mélyedéssel.

PEC63 a Voluson® RIC5-9, RIC5-9H, RIC5-9W testüregi vizsgálófejekhez.

Nyomja a vezetődrótot a vizsgálófej nyelébe és nyomja mindaddig előre, amíg a tűvezető 
kis kiöblösödése össze nem kapaszkodik a vizsgálófej végén található mélyedéssel.
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PEC69 a Voluson® többsíkú endorektális vizsgálófej RRE6-10 számára (csak Expert 
készüléknél)

Nyomja a vezetődrótot a vizsgálófejbe úgy, hogy a tűvezető kis kiöblösödése 
összekapaszkodjon a vizsgálófej végén található mélyedéssel.

PEC E8385RF az M7C-H görbenyíl vizsgálófejhez

Nyomja a vezetődrótot a vizsgálófej nyelébe és nyomja mindaddig előre, amíg a tűvezető 
kis kiöblösödése össze nem kapaszkodik a vizsgálófej végén található mélyedéssel.

PEC64 az SP6-12, SP10-16 egyenesnyíl-vizsgálófejekhez

Helyezze a tűvezetőt a vizsgálófejbe; nyomja előre addig, amíg a foglalat eléri a vizsgálófej 
burkolatának megtámasztását. A keret ellenkező oldalon történő zárásával rögzítse a 
vezetődrótot.
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PEC E8385RG az M12L-H egyenesnyíl-vizsgálófejhez

Nyomja a vezetődrótot a vizsgálófej nyelébe és nyomja mindaddig előre, amíg a tűvezető 
kis kiöblösödése össze nem kapaszkodik a vizsgálófej végén található mélyedéssel.

PEC65 a Voluson® hasi RAB2-5 -RAB4-8P vizsgálófejhez

Helyezze a tűvezetőt a vizsgálófejbe; nyomja előre addig, amíg a foglalat eléri a vizsgálófej 
burkolatának megtámasztását. A keret ellenkező oldalon történő zárásával rögzítse a 
vezetődrótot.

PEC74 a RAB2-5L*, RAB4-8L* típusú Voluson® hasi vizsgálófejhez

Helyezze a tűvezetőt a vizsgálófejbe; nyomja előre addig, amíg a foglalat eléri a vizsgálófej 
burkolatának megtámasztását. A keret ellenkező oldalon történő zárásával rögzítse a 
vezetődrótot.

* NEM érhető el a Voluson® 730Pro V készüléken.
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PEC68 vagy PEC75 az RSP6-16 Voluson® Kisrészek vizsgálófeje számára

Először nyomja a tűvezető gombját a vizsgálófej burkolatának megtámasztásába, majd 
rögzítse azt az ellenkező oldalon.

PEC71 az AB2-7 görbenyíl-vizsgálófejhez

Helyezze a tűvezetőt a vizsgálófejbe; nyomja előre addig, amíg a foglalat eléri a vizsgálófej 
burkolatának megtámasztását. A keret ellenkező oldalon történő zárásával rögzítse a 
vezetődrótot.
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PEC76 a RNA5-9* típusú Voluson® újszülött-vizsgálófejhez

Helyezze a tűvezetőt a vizsgálófejbe; nyomja előre addig, amíg a foglalat eléri a vizsgálófej 
burkolatának megtámasztását. A keret ellenkező oldalon történő zárásával rögzítse a 
vezetődrótot.

PEC E8385MG az AC2-5 görbenyíl-vizsgálófejhez

Helyezze a tűvezetőt a vizsgálófejbe; nyomja előre addig, amíg a foglalat eléri a vizsgálófej 
burkolatának megtámasztását. A keret ellenkező oldalon történő zárásával rögzítse a 
vezetődrótot.

20.14.3 Programozás és kijelző

Merítse a vizsgálófejt a rászerelt biopsziás vezetődróttal együtt egy meleg vízzel teli 
edénybe (kb. 47°C). Illessze a tűt a tűvezetőbe, amíg a tű képe megjelenik az ultrahang-
felvételen. Állítsa be az energiaellátást és a növekedési értékeket a megfelelő 
eredményhez szükséges minimális értékre. További információt lásd: Egyszögű 
biopsziavezeték programozása (*** 'Egyszögű biopsziavezeték programozása' on page 3 
***. fejezet) Sokszögű biopsziavezeték programozása (*** 'Sokszögű biopszia-vezeték 
programozása' on page 6 ***. fejezet)

* NEM érhető el a Voluson® 730Pro V készüléken.

FIGYEL-
MEZTETÉS

Ha a biopsziás tűvezető anyaga műanyag, csak az egyszerű használat lehetséges!

A biopszia-foglalat újrahasznosítható.

Kérjük, olvassa el a biopsziás csomagban található utasításokat.

* NEM érhető el a Voluson® 730Pro V készüléken.
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Biopszia Vizsgálófej Képességek és tulajdonságok Magyarázat

Eldobható IC5-9H

Tűátmérő: Ł 1,65 mm
Anyaga: műanyag
Sterilen csomagolt összetevő. Kizárólag 
egyszeri használatra!

Újrafelhasználha
tó IC5-9H

Tűátmérő: Ł 1,65 mm
Anyaga rozsdamentes acél
A fertőtlenítés túlnyomásos fertőtlenítő 
készülékkel lehetséges!

PEC42 IC5-9

Tűátmérő: < 1,8 mm
Anyaga rozsdamentes acél
A fertőtlenítés túlnyomásos fertőtlenítő 
készülékkel lehetséges!

PEC63 RIC5-9 RIC5-9H
 RIC5-9W

Tűátmérő: < 1,8 mm
Anyaga rozsdamentes acél
A fertőtlenítés túlnyomásos fertőtlenítő 
készülékkel lehetséges!

PEC64 SP6-12
SP10-16

Tűátmérők: < 1 mm < 1,4 mm < 2,2 mm
Anyag: rozsdamentes acél
A fertőtlenítés túlnyomásos fertőtlenítő 
készülékkel lehetséges!

PEC65 RAB2-5
RAB4-8P

Tűátmérők: < 1 mm < 1,4 mm < 2,2 mm
Anyag: rozsdamentes acél
A fertőtlenítés túlnyomásos fertőtlenítő 
készülékkel lehetséges!

PEC68 RSP6-16

Tűátmérők: < 1 mm < 1,4 mm < 2,2 mm
Anyag: rozsdamentes acél
A fertőtlenítés túlnyomásos fertőtlenítő 
készülékkel lehetséges!

PEC69
RRE6-10
(csak Expert 
készülék)

Tűátmérők: < 1,4 mm
Anyaga rozsdamentes acél
A fertőtlenítés túlnyomásos fertőtlenítő 
készülékkel lehetséges!

PEC71 AB2-7

Tűátmérők: < 1 mm < 1,4 mm < 2,2 mm
Anyag: rozsdamentes acél
A fertőtlenítés túlnyomásos fertőtlenítő 
készülékkel lehetséges!
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PEC74 RAB2-5L*
RAB4-8L*

Tűátmérők: < 1 mm < 1,4 mm < 2,2 mm
Anyaga rozsdamentes acél
A fertőtlenítés túlnyomásos fertőtlenítő 
készülékkel lehetséges!

PEC75 RSP6-16

Tűátmérők: < 1 mm < 1,4 mm < 2,2 mm
Anyaga rozsdamentes acél
A fertőtlenítés túlnyomásos fertőtlenítő 
készülékkel lehetséges!

PEC76 RNA5-9*

Tűátmérők: < 1 mm < 2,2 mm < 2,9 mm
Anyaga rozsdamentes acél
A fertőtlenítés túlnyomásos fertőtlenítő 
készülékkel lehetséges!

E8385RF
M7C-H*
(csak Expert 
készülék)

Tűátmérők: >0,6mm
<2,1 mm
Anyaga: műanyag
A biopszia-foglalat újrahasznosítható.
Kérjük, olvassa el a biopsziás csomagban 
található utasításokat.

E8385RG
M12L-H*
(csak Expert 
készülék)

Tűátmérők: >0,6mm
<2,1 mm
Anyaga: műanyag
A biopszia-foglalat újrahasznosítható.
Kérjük, olvassa el a biopsziás csomagban 
található utasításokat.

E8385MG AC2-5

Tűátmérők:
>0,6 mm
<2,1 mm
Anyaga: műanyag
A biopszia-foglalat újrahasznosítható.
Kérjük, olvassa el a biopsziás csomagban 
található utasításokat.

Közzéteendő
Vegye fel a 
kapcsolatot helyi 
kereskedőjével.

4C-A

Tűátmérők:
>0,6 mm
<2,1 mm
Anyag: műanyag
A biopszia-foglalat újrahasznosítható.
Kérjük, olvassa el a biopsziás csomagban 
található utasításokat.

Biopszia Vizsgálófej Képességek és tulajdonságok Magyarázat
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 21. fejezet

Kapcsolatok
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21. Kapcsolatok

21.1 A kiegészítő eszközök biztonságos csatlakoztatása

Alapkoncepció:

A Voluson® 730Expert rendszer szigetelő transzformátorral rendelkezik, a kiegészítő 
eszközök hálózattól való elválasztása érdekében. Ezek a hálózati kimenetek a készülék 
hátoldalán érhetők el, a hátsó panel eltávolítását követően.

A videomásoló processzorokat (VCP) és videomagnókat (VTR) ide kell csatlakoztatni a 
Kapcsolatok fejezetben leírt módon.

A Voluson® 730Expert több bemenettel és kimenettel rendelkezik (I/O), mint például audió, 
videó, Ethernet, USB, DICOM és nyomtatójelek. Különös gonddal kell ezeket az eszközöket 
más eszközökhöz csatlakoztatni.

Az IEC 60601-1-1 szabvány útmutatót tartalmaz az orvosi eszközök biztonságos 
rendszerbe kapcsolásáról.

„Az analóg vagy digitális csatlakozáshoz kapcsolt berendezésnek meg kell felelnie a 
vonatkozó IEC/UL szabványoknak (pl. az adatfeldolgozási berendezésekre vonatkozó IEC 
950/UL 1950, és az orvosi felszerelésekre vonatkozó IEC 2601-1/ UL 60601-1 
szabványnak). Ezen kívül, minden konfigurációnak meg kell felelnie az IEC 60601-1-1 
rendszerszabványnak. Mindenki, aki kiegészítő felszerelést csatlakoztat a jelbeviteli 
eszközhöz, vagy a jelkivezetési eszközhöz, orvosi rendszert konfigurál, és felelős azért, 
hogy a rendszer megfeleljen az IEC 60601-1-1 rendszerszabvány előírásainak. Ha kétségei 
vannak, vegye fel a kapcsolatot a műszaki szerviz-osztállyal, vagy a helyi képviselővel."

1. Az orvosi eszköz csatlakoztatható egy beltéri, nem orvosi célra használt egyedi IEC 
XXX eszközhöz (I. érintésvédelmi osztály).

2. Ha az eszközt orvosi célokra használt helyiségben csatlakoztatja, a következő 
szabályok érvényesülnek:

a. Az IEC 60601 szabványnak megfelelő eszközök ilyenként csatlakoztathatóak.
b. Az IEC XXX szabványnak megfelelő eszközök (I. érintésvédelmi osztály) kiegészítő 

intézkedéssel csatlakoztathatók.

Az 1. és 2. csoportba tartozó minden helyzetben a páciens környezetén kívül kell a 
kiegészítő eszközt telepíteni.

A két eszköz közötti kiegészítő védőföldelés vagy a másik berendezés számára a biztosított 
szigetelő transzformátor.

Különleges figyelemmel kell eljárni, ha az eszköz számítógép-hálózatra van csatlakoztatva 
(pl. Ethernet), mert arra más eszköz is csatlakoztatható ellenőrzés nélkül. A védőföldelés és 
a számítógépes hálózat valamelyik vezetéke - a földelést is beleértve - között 
feszültségkülönbség lehet.

Ebben az esetben a rendszer biztonságos üzemeltetésének egyetlen módja a szigetelt 
jelátvitel használata, legalább 4 mm átütési távolsággal, a szigetelt eszköz 2,5 mm 
légrésével. A számítógép-hálózatok számára rendelkezésre állnak olyan átalakítók, melyek 
az elektronikus jeleket optikai jelekké alakítják. Vegye figyelembe, hogy az ilyen 
konverternek meg kell felelnie az IEC xxx szabványoknak, és akkumulátorról vagy pedig a 
Voluson® 730Expert szigetelt hálózati kimenetéről kell működnie. lásd: Csatlakozópanel 
(hátsó oldal) (*** 'Csatlakozó panel (hátsó oldal)' on page 9 ***)

Ezen kívül az IEC 60601-1-1 a szivárgó áramra vonatkozó ellenőrző mérést ír elő.
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A rendszerintegrátor (bárki, aki az orvosi eszközt egyéb eszközökhöz csatlakoztatja) felelős 
azért, hogy a csatlakozások biztonságosak legyenek.

Az IEC XXX a következő szabványok nevét helyettesíti: IEC 60601 orvosi eszközökre, IEC 950 
információtechnológiai felszerelésekre stb.

21.2 Belső és külső tartozékok csatlakoztatása 

lásd:

Csatlakozás a belső I/O és külső I/O között (*** 'Csatlakozás a belső I/O és külső I/O között' 
on page 4 ***)

Belső I/O – « Kontron » SBC-kártya (*** 'Belső I/O – „Kontron" SBC-tábla' on page 4 ***)

Belső I/O – « Tyan » SBC-kártya (*** 'Belső I/O – „Tyan" SBC-tábla' on page 5 ***) 

Fő modul ( *** 'Fő modul' on page 5 ***. fejezet) 

Energiaellátás (hátsó oldal) (*** 'Energiaellátás (hátsó oldal)' on page 6 ***)

Energiaellátás (kiegészítő berendezéshez) (*** 'Energiaellátás (kiegészítő berendezés 
számára)' on page 7 ***)

A fő modul csatlakoztató aljzatainak oldala (*** 'A fő modul csatlakoztató aljzatainak 
oldala' on page 8 ***)

Csatlakozópanel (hátsó oldal) (*** 'Csatlakozó panel (hátsó oldal)' on page 9 ***)

Perifériák csatlakoztatása (áttekintés) (*** 'Kiegészítők csatlakoztatása (áttekintés)' on 
page 10 ***)

Kiegészítő eszközök csatlakoztatása – „Kontron" SBC-tábla ( *** 'Kiegészítők 
csatlakoztatása – „Kontron" SBC-tábla' on page 10 ***fejezet)

Kiegészítő eszközök csatlakoztatása – „Tyan" SBC-tábla ( *** 'Kiegészítők csatlakoztatása – 
„Tyan" SBC-tábla' on page 11 ***fejezet)

Fekete-fehér nyomtatócsatlakoztatási ábra (*** 'Fekete-fehér nyomtatócsatlakoztatási 
rendszer (Sony UPD-897)' on page 11 ***)

Teljes S-VHS videomagnó csatlakoztatási ábra (*** 'S-VHS videomagnó-csatlakoztatási 
rendszer' on page 13 ***)

Digitális színes nyomtató csatlakoztatási ábra (*** 'Digitális színesnyomtató-
csatlakoztatási rendszer (Sony UP-D21MD / Sony UP-D23MD)' on page 15 ***)

Bluetooth nyomtatócsatlakoztatási ábra (*** 'Bluetooth nyomtató csatlakoztatási 
rendszere (HP 5600 Series/Olivetti Job Jet 210)' on page 16 ***)

EKG-előerősítő (MAN 6) csatlakoztatása (*** 'EKG-előerősítő (MAN 6) csatlakoztatás' on 
page 17 ***. fejezet)

Lábkapcsoló (MFT 7) csatlakoztatása (*** 'Lábkapcsoló (MFT 7) csatlakoztatás' on page 17 
***. fejezet)

Globális modem csatlakoztatása ( *** 'Modemcsatlakoztatás' on page 18 ***. fejezet)

Fontos megjegyzés: külső berendezés csatlakoztatása (*** 'Fontos megjegyzés: külső 
berendezés csatlakoztatása' on page 20 ***)
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21.3 Csatlakozás a belső I/O és külső I/O között

21.3.1 Belső I/O – „Kontron" SBC-tábla
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21.3.2 Belső I/O – „Tyan" SBC-tábla

21.3.3 Fő modul

1 VGA 1 : csatlakozó belső színes monitorhoz

2 VGA 2 : csatlakozó külső színes monitorhoz

3 RGB: színes képnyomtató kimenete

4 S-VHS 1 kimenet:

5 S-VHS 2 2 kimenet:

6 Video 1 kimenet: 1 Vss 75 ohm mellett, PAL ; 1 Vss 75 ohm mellett, NTSC

7 Video 2 kimenet: 1 Vss 75 ohm mellett, CCIR ; 1 Vss 75 ohm mellett , FCC
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lásd még: Műszaki adatok / Információ: Csatlakozások (23.17 fejezet)

21.3.4 Energiaellátás (hátsó oldal)

F1, F2 Főbiztosíték: T 16 amper / 250 V Gyártó: Schurter típus: 172 600

Hálózati bemenet hálózati feszültség a tájékoztató tábla szerint. Csak felhatalmazott 
szervizszemélyzet módosíthatja a feszültség-beállítást! Lehetséges hálózati feszültség: 
100 V, 115 V, 130 V, 230 V, 240 V csak váltóáram.

A kiegészítők F3 biztosítéka: T 1,6 amper / 250V kiegészítő kimeneti feszültség 230 V AC T 
3,2 amper / 250V kiegészítő kimeneti feszültség 115 V AC Gyártó: Wickmann típus: 313

F4 másodlagos biztosíték: T 16 amper / 250 V Gyártó: Schurter típus: 172 600

A felhasznált biztosítékok táblázata.

8 Video bemenet: 1Vss @ 75 Ohm, PAL/CCIR ; 1 Vss 75 ohm mellett, NTSC/FCC

9 S-VHS BEMENET

10 AudioBEMENET bal/jobb-HANG

11 Távirányítású F-F nyomtató

12 Energiaellátás a GEM modulhoz

13 Konzol csatlakoztató aljzata

14 Energiaellátás (CPN) bemenet

15 Csatlakoztató aljzat külső lámpához

16 RS232-3 (Távirányítás a videomagnóhoz)

17 Csatlakoztató MAN-hoz (EKG-előerősítő)

18 Diagnosztikai LED-ek (feszültség ellenőrzéshez)

19 Audiokimenet, jobb/bal-VTR

20 Audiobemenet, jobb/bal-VTR
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Tájékoztató tábla a módosított feszültség-beállításhoz. Csak felhatalmazott 
szervizszemélyzet módosíthatja a feszültség-beállítást! Lehetséges hálózati feszültség: 
100 V, 115 V, 130 V, 230 V, 240 V csak váltóáram.

NOTE: Ez NEM feszültségválasztó kapcsoló!

Feszültségstabilizáló kapcsolat

Védőföldelt csatlakozás

Lábkapcsoló csatlakoztató aljzata lásd még: Fontos biztonsági utasítások (*** 'Fontos 
biztonsági utasítások' on page 3 ***. fejezet). A lábkapcsoló módosításához lásd: 
Rendszerbeállítások: Perifériás eszközök (*** 'Perifériás eszközök' on page 14 ***. fejezet)

21.3.5 Energiaellátás (kiegészítő berendezés számára)

Kiegészítő berendezés számára
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ST1 - ST5 Hálózati KIMENET kiegészítő berendezés számára

Ezeket a kimeneteket egy szigetelő transzformátor táplálja, amit a hátoldalon lévő F2 
kapcsoló kapcsolja. Ez a kimeneti feszültség független a hálózati feszültségtől.

21.3.6 A fő modul csatlakoztató aljzatainak oldala

21.3.6.1 „Kontron"
SBC-tábla

1. PS 2 csatlakoztató aljzat billentyűzethez
2. PS2 csatlakoztató aljzat egérhez
3. USB-csatlakoztatóaljzat GEM lemezmeghajtó modulhoz
4. USB-PORT csatlakoztatóaljzat
5. RS-232 kimeneti elektromos jelcsatlakozó a CPS és PIC_MG_Slot-CPU között
6. UI Disp. Csatlakoztató aljzat felhasználói csatoló kijelzőhöz
7. Párhuzamos Port Pc-Line nyomtatóhoz
8. USB-port csatlakozók
9. LAN HÁLÓZATI csatlakoztató aljzat, sodrott érpáras RJ-45 10/100 megabit/s
10. MIC = csatlakoztatóaljzat mikrofonhoz Kimenő vonal = csatlakoztatóaljzat 

hangkártyához
11. DVI digitális videokimeneti (TDMS) kábel / kimenet
12. USB-port csatlakozók
13. DVI digitális videobemeneti (TDMS) kábel / bemenet
14. RS-232 bemeneti elektromos jelcsatlakozó a CPS és PIC_MG_Slot-CPU között

FIGYELEM Az ezekhez a kimenetekhez csatlakoztatott berendezések összesített fogyasztása nem 
haladhatja meg a 350 VA -t (beleértve a színes videomonitort).

FIGYELEM
A ST1 – ST5 kimenetét 230 V vagy 115 V-ra lehet állítani. Csak felhatalmazott 
szervizszemélyzet módosíthatja a feszültség-beállítást!
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21.3.6.2 „Tyan" SBC-
tábla

1. PS 2 csatlakoztató aljzat billentyűzethez
2. PS2 csatlakoztató aljzat egérhez
3. Használaton kívül
4. UI Disp. Csatlakoztató aljzat felhasználói csatoló kijelzőhöz 
5. Párhuzamos Port Pc-Line nyomtatóhoz
6. MIC = csatlakoztatóaljzat mikrofonhoz Kimenő vonal = csatlakoztatóaljzat 

hangkártyához
7. USB-csatlakoztatóaljzat GEM lemezmeghajtó modulhoz
8. USB-PORT csatlakoztatóaljzat
9. USB-port csatlakozók
10. LAN HÁLÓZATI csatlakoztató aljzat, sodrott érpáras RJ-45 10/100 megabit/s
11. DVI digitális videokimeneti (TDMS) kábel / kimenet
12. USB-port csatlakozók
13. DVI digitális videobemeneti (TDMS) kábel / bemenet

21.3.7 Csatlakozó panel (hátsó oldal)

1. VGA (KIMENET) - VGA jel kinyomtatása monitorral/nyomtatóval
2. MODEM - RJ-11 általános csatlakoztató adapterkészlettel
3. HÁLÓZAT - DICOM bemenet/kimenet sodrott érpáras RJ-45 10/100 megabit/s lásd: 

A kiegészítő eszközök biztonságos csatlakoztatása (*** 'A kiegészítő eszközök 
biztonságos csatlakoztatása' on page 2 ***. fejezet)
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4. USB-1 - USB-port
5. USB-2 - USB-port
6. KOMP. VIDEOKIMENET - BNC-csatlakoztatóaljzat, színes videokimenet

lásd még: Műszaki adatok / Információ: Csatlakozások (23.17 fejezet)

21.4 Kiegészítők csatlakoztatása (áttekintés)

21.4.1 Kiegészítők csatlakoztatása – „Kontron" SBC-tábla



Kapcsolatok

Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv 21-11
KTD100583 5. javított kiadás

21.4.2 Kiegészítők csatlakoztatása – „Tyan" SBC-tábla

21.4.3 Fekete-fehér nyomtatócsatlakoztatási rendszer (Sony UPD-897)

FIGYELEM
A ST1 – ST5 kimenetét 230 V vagy 115 V-ra lehet állítani. Csak felhatalmazott 
szervizszemélyzet módosíthatja a feszültség-beállítást!
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21.4.4 F-F képnyomtató csatlakoztatási készlet (Sony UP-895MD / Sony UP-895CE)

FIGYELEM
A ST1 – ST5 kimenetét 230 V vagy 115 V-ra lehet állítani. Csak felhatalmazott 
szervizszemélyzet módosíthatja a feszültség-beállítást!
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21.4.5 S-VHS videomagnó-csatlakoztatási rendszer

21.4.5.1 Mitsubishi
MD3000

FIGYELEM
A ST1 – ST5 kimenetét 230 V vagy 115 V-ra lehet állítani. Csak felhatalmazott 
szervizszemélyzet módosíthatja a feszültség-beállítást!

FIGYELEM E videomagnó típusnak KIZÁRÓLAG a külön GE - Kretztechnik verziója használható a 
rendszerhez csatlakoztatva!
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21.4.5.2 Mitsubishi
SVO-9500MD

Állítsa be a DIP-kapcsolókat az RS 232C csatlakozótáblán az alábbiak szerint:

1. kapcsoló: OFF (KI) - a gyors visszajátszás alatt a hang elnémítva

2. kapcsoló: OFF (KI)- keresés alatt az FF/REW mód használatos.

3. kapcsoló: ON (BE)- a VCR számláló visszaáll a kazetta kiadásakor.

4. kapcsoló: OFF (KI)- a VCR a rendszer által vezérelhető.

5 + 6. kapcsoló: ON (BE) - az átviteli sebesség 19200 bit/sec-re van beállítva (meg kell 
egyeznie a V730Expert sebességével)

NOTE: A DIP-kapcsoló (4) vált a videomagnón a helyi és a távirányítás között.

FIGYELEM
A ST1 – ST5 kimenetét 230 V vagy 115 V-ra lehet állítani. Csak felhatalmazott 
szervizszemélyzet módosíthatja a feszültség-beállítást!
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21.4.6 Digitális színesnyomtató-csatlakoztatási rendszer (Sony UP-D21MD / Sony UP-D23MD)

NOTE: A nyomtató kapcsolójának ON pozícióban kell lennie a rendszer indítása előtt. A 
nyomtató kapcsolóját mindig hagyja az ON pozícióban.

FIGYELEM
A ST1 – ST5 kimenetét 230 V vagy 115 V-ra lehet állítani. Csak felhatalmazott 
szervizszemélyzet módosíthatja a feszültség-beállítást!

FIGYELEM Ügyeljen az oldaltávolságokra. Olvassa el a Sony nyomtató használati utasítását.

FIGYELEM A nyomtató tápfeszültségének meg kell egyeznie a V730Expert kimeneti 
feszültségével. Kimenő teljesítmény csatlakoztató aljzat (Energiaellátás)!
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21.4.7 Bluetooth nyomtató csatlakoztatási rendszere (HP 5600 Series/Olivetti Job Jet 210)

Megjegyzés:

használja a Bluetooth nyomtató csatlakoztató készletét.

NOTE: A nyomtató kapcsolójának ON pozícióban kell lennie a rendszer indítása előtt. A 
nyomtató kapcsolóját mindig hagyja az ON pozícióban.

FIGYELEM Vegye figyelembe, hogy a teljes Bluetooth nyomtatókészüléket a páciens környezetén 
kívül kell elhelyezni (az IEC 2601-1 / UL 60601-1 szabványnak megfelelően).

FIGYELEM A használt nyomtató valószínűleg nem orvosi eszköz. A Bluetooth nyomtatókészlet és 
a Bluetooth nyomtatóadapter tápellátása szintén nem orvosi eszköz. A 
berendezésnek az EN60950 szabvány előírásainak kell megfelelni.
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21.4.8 EKG-előerősítő (MAN 6) csatlakoztatás

21.4.9 Lábkapcsoló (MFT 7) csatlakoztatás

A lábkapcsoló módosításához lásd: Rendszerbeállítások: Perifériás eszközök (*** 'Perifériás 
eszközök' on page 14 ***).
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21.4.10 Modemcsatlakoztatás

FIGYEL-
MEZTETÉS

Ne telepítse a telefonvezetéket, és ne használja a modemet vihar esetén, mivel 
villámlás okozta áramütés veszélye áll fent.

FIGYELEM Csak a modemmel együtt szállított hálózati adaptert használja, és azt az ábrának 
megfelelően csatlakoztassa. Bármely más adapter használata érvényteleníti a 
garanciát, és károsíthatja a modemet.
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21.4.11 DELL E198FP külső 19’’ monitor

A DELL E198FP egy speciális szerkezettel a falra rögzíthető.

A csatlakoztatást és a falra szerelést lásd a külső monitorhoz mellékelt telepítési 
útmutatóban.

21.4.12 Noratel IMED 300WR leválasztó transzformátor
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21.5 Fontos megjegyzés: külső berendezés csatlakoztatása

FIGYELEM A teljes rendszerben – beleértve bármelyik / valamennyi külső berendezést is – 
előforduló szivárgó áram nem lépheti túl az EN60 601-1-1:1990 (IEC 60601-1-1), ill. az 
egyéb nemzeti vagy nemzetközi szabványokban előírt határértékeket. Minden 
berendezésnek meg kell felelnie az UL, CSA és IEC követelményeknek.

FIGYELEM Vegye figyelembe, hogy bizonyos nyomtatók nem biztos, hogy orvosi eszközök. Ha a 
Bluetooth-, illetve sornyomtatók nem orvosi eszközök, azokat a páciens környezetén 
kívül kell elhelyezni (az IEC 2601-1 / UL 60601-1 szabványnak megfelelően).

FIGYELEM A külső berendezést csak a fő konzolhoz lehet csatlakoztatni, mely a rendszer 
elektromos biztonságáról gondoskodó speciális hálózati kimenettel rendelkezik.

FIGYELEM A közvetlen hálózati csatlakozóeszközökkel rendelkező kiegészítő berendezéseknél 
szükség van a jel galvanikus különválasztására és / vagy ellenőrzött elvezetésére.

FIGYELEM
A ST1 – ST5 kimenetét 230 V vagy 115 V-ra lehet állítani. Csak felhatalmazott 
szervizszemélyzet módosíthatja a feszültség-beállítást!

FIGYELEM A szigetelt hálózati kimenethez csatlakoztatott színes videomonitorral a kiegészítő 
berendezéseknek fennmaradó terhelési kapacitás legfeljebb 350 VA.

FIGYEL-
MEZTETÉS

A rendszerrel kapcsolatban csak a rendszert készítő GE Medical Systems Kretztechnik 
GmbH & Co OHG cég által egyértelműen engedélyezett eszközöket szabad használni.
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 22. fejezet

MAN EKG-előerősítő
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22. MAN EKG-előerősítő

22.1 Leírás

• Az EKG-modul a MAN 6 típusú EKG-előerősítőből (hardverrész) és egy 
pácienscsatlakoztató kábelből áll (KENDALL medizinische Erzeugnisse, 8/P93/07-01 
kód, 3237.0701.00 hiv. szám).

• A pácienscsatlakoztató kábel csatlakoztató aljzata a hardverrész első fedelén 
található, és az ultrahang készülék elején egy meghajtónyílásban helyezkedik el.

• A MAN 6 típusú EKG-előerősítőt használja a készülék az EKG-jel ultrahangképpel 
együtt történő megjelenítésére. Az EKG-előerősítő nem használható EKG-diagnózisra. 
Nem használható kardiális monitorként.

• Az EKG előerősítő jelbemenete el van látva védelemmel a (BF típusú) defibrillációhoz 
használt magasfeszültség ellen.

• Az EKG-előerősítő a Voluson® 730Expert hátsó részén található csatlakozó aljzathoz 
csatlakozik.

Lásd még: Műszaki adatok / Információ: MAN EKG-előerősítő (23.20. fejezet)
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22.2 Kezelés

Az EKG funkció be- és kikapcsolása az ultrahangkészülék felhasználói felületén található 
[ECG] (EKG) gomb megnyomásával történik. Az EKG főmenü megjelenik az érintőfelületen

• A megjelenő EKG jelhelyzete, sebessége és amplitúdója megváltoztatható az 
ultrahangkészülék felhasználói felületén az EKG menüben.

• A pácienskábelt mindig csatlakoztatni kell az EKG előerősítőhöz.
• Az EKG-előerősítőhöz tartozó pácienskábellel csak nyomógombos csatlakozású 

elektródákat lehet használni. A követelményektől függően használhatóak a 
kereskedelemben elérhető végkapcsos elektródák vezető géllel, vagy a 
kereskedelemben elérhető, géllel előre kezelt tapadóelektródák, lehetőleg ez utóbbit 
kell használni.

• Az elektródák standard beállításai mellett (piros = jobb kar, sárga = bal kar, fekete = bal 
láb) megjelenik az I. kábelvezeték. Szükséges lehet más elektróda-összeállítás (II., III. 
kábelvezeték), ha a kábelvezeték által szolgáltatott amplitúdó túl kicsi.
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22.3 Követendő biztonsági szabályok

• Az EKG előerősítő az ultrahangos letapogató készülék szerves része. A rendszer csak 
olyan helyeken üzemeltethető, amelyek megfelelnek a gyógyászati célokra használt 
helyekre vonatkozó szabályoknak.

• Az ultrahangos letapogató rendszer hálózati kábelét nem szabad sérült aljzatba 
csatlakoztatni. Az aljzatnak rendelkeznie kell földelt csatlakozóval. Ha szükséges, egy 
esetleges egyensúlyi csatlakozást kell csatlakoztatni.

• Csak a GE Medical Systems Kretztechnik (KENDALL medizinische Erzeugnisse, 8/P93/
07-01 kód, 3227.0701.00 hiv. szám) által szállított pácienskábel használható. Emiatt 
csak nyomógombos elektródák használhatók.

• Ügyeljen arra, hogy sem az egyik elektróda csupasz részei, sem a páciens ne kerüljön 
érintkezésbe a vezető részekkel (pl. a vizsgálóágy fémrészei, guruló készülékállvány 
vagy hasonló).

• A készüléket tilos a szív intraoperatív alkalmazásaihoz használni.
• Ha szükségessé válik a HF sebészeti egység egyidejűleg csatlakoztatott EKG-

elektródákkal való használata, be kell tartani az EKG-elektródák műtéti területtől való 
legnagyobb távolságát és a HF sebészeti rendszer semleges elektródájának tökéletes 
helyzetét (az égési sérülések elkerülésére).

• Felhívjuk a figyelmet, hogy az EKG-jelet befolyásolhatják a stimulációs alapon működő 
eszközök.

• Ha a páciensen egyidejűleg több eszközt használnak, az összes ilyen eszközt 
megfelelő lehetséges egyensúlyi csatlakozóhoz kell csatlakoztatni (a túláram 
megelőzésére).

• Ha szükségessé válik a defibrillátor használata, a defibrillátor lapok helyes helyzetei 
között nem lehet EKG-tapadóelektróda és konduktív paszta (a zárlatok elkerülésére; az 
EKG-előerősítő jelbemenete defibrillátorbiztos).

NOTE: Kövesse a defibrillátor használati utasítását. Defibrilláció alatt ne érintse meg a pácienst.

22.4 Gondozás és karbantartás, javítások

• Az elektródákat és a kábeleket a szokásos gondossággal kell kezelni. A tisztítással és 
karbantartással kapcsolatban kövesse a gyártó utasításait.

• A sterilizáció kapcsán kövesse a gyártó utasításait.
• Az EKG-előerősítő nem igényel külön karbantartást, de gondosan kell kezelni.
• Ne végezzen semmiféle változtatást vagy javítást az EKG előerősítőn, az összekötő 

kábeleken és a pácienskábelen. A sérült pácienskábelt ki kell cserélni.
• A szükséges javításokat csak felhatalmazott szervizszemélyzet végezheti!
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22.5 EKG kijelző

Ez a funkció beilleszti az EKG-vonalat a kép megjelenítésébe.

Feltétel: az EKG-modul (EKG-előerősítő) legyen a rendszerhez csatlakoztatva.

Működés:

1. Nyomja meg az [ECG] (EKG) gombot a vezérlőpanelen az EKG-vonal be/kikapcsolásához.

Az érintőfelület az EKG-kijelző további funkcióit mutatja. 

2. Állítsa be az EKG előerősítő jel átviteli erősségét (0, 1, 2, 3).

3. Válassza ki az EKG sebességét (0, 1, 2, 3).

4. Állítsa be a monitor függőleges helyzetét.

5. Állítsa be az EKG-amplitúdót (0–100-ig 10 lépésben).
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6. Térjen vissza a főmenübe. Az EKG-funkció aktív marad.

7. Merevítse ki a képet. A legfrissebb információk mindig a kép jobb szélén láthatóak.

Megjegyzések:

• a képernyőn az EKG-görbe balról jobbra halad, ha a letapogatási mód aktív.
• A legfrissebb információk mindig a kép jobb szélén láthatóak.
• Az EKG sebességének beállítása csak írás módban lehetséges.

22.5.1 EKG 2D automatikus film

Az EKG-memóriában tárolódik a monitoron megjelenített időszaknál hosszabb időszak. Az 
[Auto Cine] (Automatikus képsor) gomb segítségével visszagörgethető az előző EKG-görbe. 
További részletekért lásd: 2D automatikus képsor (*** '2D automatikus film' on page 16 
***).

22.5.2 EKG-film több képablakban

1. A [Format] (Formátum) funkciógombbal a következő kimerevített képsor 
megjelenítésére válthat az EKG-képsor memóriájának visszajátszásához.

2. Állítsa be az első kiváltott képet a hanyattegérrel.

3. Kapcsolja át a képtájolást (nyomja meg a gombot újra) és állítsa be a második kiváltott 
képet a hanyattegérrel.

Részletekért lásd: Egy képsor több képablakban (*** 'Egy film több képablakban' on page 
15 ***).

Megjegyzés:

• a zöld EKG-vonal jelzi, hogy melyik képhez tartozik a kiváltó jel.
• A több képablakos funkció lehetséges az automatikus képsor módban is.

A hanyattegér mozgatásával egy jelző (kis függőleges vonal) 
jelenik meg az EKG-görbén és jelzi a 2D kép ideiglenes helyzetét a 
rögzített EKG-vonalhoz viszonyítva. Ezen a módon pl. beállítható a 
2D módú kép diasztolés és szisztolés fázisa (az EKG-indító nélkül).
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Nyomja meg az [Off] (Ki) gombot kétszer az EKG-kijelzés kikapcsolásához. Nyomja meg az 
[On] (Be) gombot kétszer az EKG-kijelzés bekapcsolásához.



MAN EKG-előerősítő

22-8 Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv
KTD100583 5. javított kiadás

Szándékosan üresen hagyva.
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Műszaki adatok / Információk
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23. Műszaki adatok / Információk

TÍPUS: VOLUSON® 730Expert

MODELL: VOLUSON® 730Expert

GYÁRI SZÁM

Megtalálható: az egység alján található azonosítólapon.

Azonosítótábla

Példa:

NRTL minősítő címke GOST-R címke
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23.1 Készülékadatok

Energiaigények: 230 V AC (váltóáram) 100 V, 115 V, 130 V 230 V, 240 V AC (váltóáram) az UL 
2601-nek megfelelően a központi főegységről működtetve. 50 Hz, 60 Hz (± 2%)

Energiaigény: névlegesen 920 VA, mely magában foglalja az összes opció energiaigényét 
is: 350 VA az ST1 kimeneté – az ST5 kimeneté pedig körülbelül 4 A 230V/50 Hz-en.

Hallható zajszint: max. 57 dB/A

Fő kimenetek:ST1 a főbiztosítéké, ST2, ST3, ST4, ST5 pedig a tartozékoké. Valamennyi 
hálózati kimenet össze van kapcsolva a rendszer hálózati ellátásával egy beépített 
szigetelő transzformátoron keresztül. Kimeneti feszültség: ST1- ST5: 115 V vagy 230 V A 
feszültség beállítását kizárólag felhatalmazott szervizszemélyzet módosíthatja!

Kimeneti teljesítmény: 350 VA főbiztosítékonként, az összes csatlakoztatott tartozék 
maximális teljesítménye nem haladhatja meg a 350 VA-t.

EMC (Elektromágneses kompatibilitás): EN 60601-1-2:1994

Kibocsátás: EN55011 1. csoport A osztálya EN61000-3-2 elektromágneses 
összeférhetőség

Védettség: EN61000-4-2 (IEC1000-4-2): 2,4,8 kV levegő kibocsátás, 2,3,4 kV csatlakozási 
kisülés EN61000-4-3 (IEC1000-4-3): 26- 1000 MHz 3V/m EN61000-4-4 (IEC1000-4-4): 2 kV a 
vezetékeken EN61000-4-4 (IEC1000-4-4): 1 kV az adatkábeleken EN61000-4-5 (IEC1000-4-
5): 2 kV különböző mód 1kV közös mód EN61000-4-6 (IEC1000-4-6): 150 kHz-80 MHz, 3V 
(80% AM, 1 kHz) kivéve a hasznos frekvencia területén (1-16 MHz)

Elektromos biztonság: EN60601-1 (IEC60601-1)

Mechanikus biztonság: EN60601-1 (IEC60601-1)

Hőbiztonság: EN60601-1 (IEC60601-1)

Az ultrahangrendszer frekvenciatartományának 1 és 16 MHz között használt területén az 
ultrahangképen a 200...500mV/m tartományban észlelhető hatás, a csatlakoztatott 
szonda függvényében.

Üzemciklus: 100% bekapcs.

Biztonsági áramkorlátozás: beépítve

Biztonsági osztály: I. osztály, alkalmazott alkatrészek BF típus, EN60601-1/1990 (IEC 60601-
1/1990) szabványnak megfelelő

Környezeti hőmérséklet: 10 °C - 40 °C ill. 64 °F - 86 °F (a berendezés üzemi hőmérséklete) -
10 şC - 40 şC ill. 14 şF - 104 şF (állandó és szállítási hőm.)

Barométernyomás:700 - 1060 hPa (üzemi állapot) 700 - 1060 hPa (állandó és szállítási 
állapot)

Páratartalom: 30 - 80% RH, nincs lecsapódás (üzemi állapot) 0 - 90% RH nincs lecsapódás 
(állandó és szállítási állapot)

Páratartalom megőrzése: fedett, nincs páratartalom elleni védelem

Túlmelegedés elleni védelem: igen, 4 ventilátor segítségével

Méret: 680 x 1000 x 1420 mm, 26,8 x 39,4 x 55,9 hüvelyk (szélesség x mélység x magasság)

Tömeg: alapegység (kiegészítők nélkül) kb. 136 kg



Műszaki adatok / Információk

23-4 Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv
KTD100583 5. javított kiadás

23.2 Transzmitter

Frekvenciatartomány: szélessávú rendszer 1 - 15 MHz, a használt szonda automatizált 
alkalmazása.

Akusztikus teljesítmény kontrollja: 40 dB terjedelem

Fókuszálás: a fókusztávolság és a fókuszmélység választható

Feldolgozási csatornák: 12 672 csatorna

Hangtérparaméterek: az IEC1157 szabványnak megfelelő hangtérparaméterekről 
kívánságra a gyártótól kaphat tájékoztatást. Hangtér-határérték paraméterek kívánságra.

23.3 Vevőkészülék

Frekvenciatartomány: szélessávú rendszer 1 - 15 MHz, a használt szonda automatizált 
alkalmazása.

Fókuszálás: (körkörös és több elemmel): képpontnál kisebb egységen alapuló digitális 
dinamikus fókuszrendszer: fókuszpontosság: +/- 3 ns mintafrekvencia: 60,0 MHz

Feldolgozási csatornák: Nagy felbontású mód: 12 672 csatorna

Vételjavítás: igen

TGC: kézi, 100 dB-es ellenőrzési tartomány az értéknövelő gomb és a csúszka segítségével

Dinamikus tartomány: 150dB

23.4 Vizsgálókonverter

Videomemória mérete: 800 x 600 x 32 bit

Képmemória: 4 MB

Szürkeskálaértékek: 256 (8 bit)

Mélységtartomány: az alkalmazott vizsgálófejtől függ

Képvonalak: max. 1024

Vizsgálószög: max. 360°

Méretarány: min. 0,25:1 max. 8:1 (író 5:1, olvasó faktor 0,8 - 3,4), járulékos nagyítás, nincs 
felbontásveszteség.

M-mód: az M- mód keresővonala elhelyezhető bármely leképezési vonalon

Az M mód mélységtartománya: ugyanaz, mint a 2D képek

Az M mód teljes képernyős görgetési ideje: 300 / 225 / 150 / 100 képpont/mp. (50 Hz) a 
monitor szélességétől függően 3,5 / 5,0 / 7,5 / 10 cm/s

2D/M mód egyidejűleg: igen (többfunkciós vizsgálófejek)
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23.5 Filmhurok-memória

Teljesítmény: akár 256MB típ. 3000 2D kép

Képsor előhívása: kézi képről képre automatizált: a valósidejű érték 50 - 100%-a, szabadon 
választható kezdeti és utolsó kép

23.6 Kijelzési módok

2D vizsgálat: egy, kettő és négy képablakos megjelenítés, trapezoid mód, kombinált fókusz 
és frekvencia (FFC), keresztsugaras összetett felbontású képalkotás (XBeam CRI), kódolt 
harmonikus képalkotás (HI), β-nézet (béta nézet), kódolt aktiválás (CE), leképezés 
foltcsökkentéssel (SRI)

További üzemmódok: B-áramlás, XTD-nézet, kódolt kontrasztanyagos képalkotás

2D térfogat-leképezés: térfogati kontraszt leképezése (VCI, A-sík, VCI C-sík)

3D vizsgálat: többsíkú elemzés, térfogat-leképezés

4D vizsgálat: valósidejű 4D, valósidejű 4D biopszia, STIC, TUI

M-mód: 2D/M, 2D/M/CFM (MCFM-mód)

Doppler mód: 2D/D vízszintes megosztás, három különböző formátum (40/60, 50/50, 60/
40)

Színes Doppler mód(ok): 2D/CFM, 2D/PD, 2D/TD (egyes, kettős, négyes), 2D/CFM/D, 2D/
CFM/M (MCFM mód), 2D+2D/C, 3D/CFM 2D/PD/D, 2D+2D/PD, 3D/PD 2D+2D/TD

Képtájolás: bal/jobb és fel/le irány kiválasztható

23.7 Jelfeldolgozás

Állandósági szűrő: 8 lépés (elő)

Vonalszűrő: 3 lépés (elő) ki, alacsony (12,5/75/12,5%), magas (25/50/25%)

Erősítés: 6 lépés (elő) 0 , 1 , 2 , 3 , 4, 5

Rejekció: 51 lépés (elő) 0-tól 255-ig

Szürkeskála-dinamika: 9 alapgörbe és 3 felhasználó által beállított (elő, utó)

Dinamikus: 12 különböző dinamikus görbe C1 – C12

Minőség: 3 lépés (elő) alacsony, normál, magas
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23.8 Adatbevitel

Betegadatok: 1 sor 30 karakterrel

Kórház/Orvos neve: 1 sor 30 karakterrel

Automatikus szövegmemória: 40 beprogramozható tétel, mind 10 karakter.

23.9 Felhasználói programmemória

Program-előbeállítás: vizsgálófejenként max.5 alkalmazás, minden alkalmazás max. 8 
beállítás max. 40 beállítás vizsgálófejenként

23.10 Általános mérések és Mérések/Számítások

23.10.1 Általános mérések

M-mód: távolság, dőlés, idő, HR (szívritmus), szűkület (táv. %)

23.10.2 Mérések/Számítások

2D mód és 3D: Távolság:
Távolság (ponttól-pontig), távolság (vonaltól-
vonalig), 2D nyom (nyomvonal hossza), szűkület 
(táv. %)

Terület/Kerület: Ellipszis, nyomvonal (vonal és pont), szűkület 
(terület %)

Térfogat: 1 táv, 1 ellipszis, 1 táv. + ellipszis, 3 távolság, 
többsíkú - síkrajzi térfogat (csak 3D)

Szög: Szög (3 pont), szög (2 vonal)

Doppler-
mód:

Auto és kézi 
nyomvonal:

PS (csúcsszisztolé), ED (végdiasztolé), PD 
(csúcsdiasztolé), MD (középdiasztolé), PS/ED 
(arány), PI (lüktetésindex), RI (rezisztencia-index), 
TAmax (idő átl. max. sebesség), TAmean(idő át. 
középsebesség) VTI (sebesség-idő integrál), 
pulzusszám

Egyszerű mérések: Sebesség, gyorsulás, RI, PI, PS/ED, idő, HR

Hasüreg: máj, epehólyag, hasnyálmirigy, lép, bal/jobb vese, bal/jobb veseverőér, aorta (proximális, középső, 
disztális), májkapuér, ér; az összefoglaló beszámolók mindegyiket tartalmazzák

Kisrészek: bal/jobb pajzsmirigy, bal/jobb heregolyó, ér; az összefoglaló beszámolók mindegyiket 
tartalmazzák

Szülészet:

magzati biometria, korai terhesség, magzati hosszú csontok, NBL (orrcsonthossz), magzati 
koponya, méh és magzati Doppler mérések, terhesség időtartamának számítása, terhesség alatti 
növekedés számítása, magzatsúly (FW) becslése, magzati fejlődési irányvonal, többszörös 
terhességi számítás és magzati összehasonlítás, számítás és arányok, magzat minőségi leírása 
(anatómiai vizsgálat), magzati környezet leírása (biofizikai profil); az összefoglaló beszámolók 
mindegyiket tartalmazzák
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Kardiológia:

2D mód:
Simpson (egyszeri és kétszintű), térfogat (terület hossza), LV-tömeg (Epi és Endo terület, 
LV-hossz), LV (RVD, IVS, LVD, LVPW), LVOT átmérő, RVOT- átmérő, MV (A táv., B táv., 
terület), TV (átmérő), AV/LA (aorta-billentyű/bal pitvar), PV (átmérő)

M mód: LV ( IVS, LVD, LVPW, RVD), AV/LA (aortagyökér átm, LA átm., AV hegy sep., aortagyökér 
ampl.), MV (D-E, E-F dőlés, A-C intervallum, E-EPSS, E-S táv.), HR (szívritmus)

D mód:
MV (kéthegyű mitrális billentyű), AoV (aortabillentyű), TV (tüdőbillentyű), PV 
(tüdőbillentyű), LVOT & RVOT-Doppler (bal & jobb kamra kiáramlási szerve), tüdőerek, 
PAP (tüdőverőér-nyomás mérése), HR (szívfrekvencia)

C mód: PISA

Egyéb:

Diasztolés térfoga (Bi), szisztolés térf. (Bi), verőtérfogat, térfogatáramlás, perctérfogat, 
ejekciós frakció, frakcionális megrövidülés, szívizom-megvastagodás, LA/Ao, arány, E/A 
csúcsgrádiens, csúcsgrádiens-gyorsulás, átlagos grádiens, átlagos grádiens-
gyorsulás, VTI, TVA, PG, PHT, MVA, AVA, ERO stb.

az összefoglaló beszámolók mindegyiket tartalmazzák

Urológia:
húgyhólyag, prosztata, bal/jobb here, bal/jobb vese, bal/jobb veseartéria, bal/jobb a. dorzális 
péniszartéria; az összefoglaló beszámolók mindegyiket tartalmazzák, beleértve a PSAD, PPSA(1), 
PPSA(2) számítást

Ér:
bal/jobb CCA (fő karotiszartéria), bal/jobb ECA (belső karotiszartéria), bal/jobb ICA (külső 
karotiszartéria), bal/jobb csigolyaartéria, bal/jobb csigolyaartéria, bal/jobb kulcscsont alatti 
osztóér, erek; az összefoglaló beszámolók mindegyiket tartalmazzák

Nőgyógyás
zat:

méh, jobb/bal petefészek, jobb/bal tüsző, fibróma, méhnyálkahártya-megvastagodás, méhnyak 
hossza, bal/jobb petefészek-artéria, bal/jobb méhartéria, erek; az összefoglaló beszámolók 
mindegyiket tartalmazzák

Gyermekgy
ógyászat: Bal/jobb csípőizület; az összefoglaló beszámoló tartalmazza

Ideggyógyá
szat:

bal/jobb ACA (elülső agyi verőér), bal/jobb MCA (középső agyi verőér), bal/jobb PCA (hátsó agyi 
verőér), agyalapi artéria, A-Com. A (elülső általános verőér), P-általános A (hátsó általános verőér), 
bal/jobb CCA (általános karotiszartéria), bal/jobb ICA (belső karotiszartéria), bal/jobb kulcscsont 
alatti osztóér, erek; az összefoglaló beszámolók mindegyiket tartalmazzák

Ortopédia: még nincs meghatározva
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23.11 Térbeli mód (3D/4D)

Térf. vizsgálat mérete: 64 MB minimum A szükséges memória mérete a vizsgálat 
paramétereitől függ (VOL-doboz mérete és minősége (low (alacsony), mid1 (közepes1), 
mid2 (közepes2) és high (magas)). ált.: 1-5 MB

Vonal/2D kép: max. 1024 (ált . 80 - 350)

2D kép/térfogat: max. 1024 (ált. 50 - 250)

VOL-keret/mp: max 25 (ált .: 5-8)

A képarány a képparaméterek függvénye: VOL-dobozméret, minőség és vizsgálófej).

4D Térfogatfilm: 128 térfogat

Metszetsíkok megjelenítése: szabályozás beállításával szinkron, térfogaton belüli mozgás, 
monitorizált térbeli helyzet.

Forgatás: 360°, 0,5° nagyság (X-, Y- és Z-tengely)

Nagyítás: állítható 0,25-4,00 tényezőig

Adatgyűjtési módok: - statikus 3D: B mód (CRI is) - 3D B-áramlás (opcionális), - 3D Angio: 
3D/PD (B/teljesítmény Doppler CRI is) - 3D színes: 3D/CFM (B/színkódolt áramlási mód) - 3D 
HD-áramlás: B/HD-áramlás (CRI is) - 3D B-áramlás: B/B-áramlás - 3D Kontraszt: B/
kontraszt - 4D valós idejű: (opcionális) - 4D Biopszia (opcionális), - VCI, VCI-A, VCI-C 
(opcionális), - STIC: magzati kardio (opcionális) - STIC Angio: B/teljesítmény Doppler 
(opcionális), - STIC CFM: B/színes Doppler (opcionális) - STIC B-áramlás (opcionális) - STIC 
HD-Flow: B/HD-áramlás (opcionális) (CRI is) - STIC kontraszt (opcionális) - T.U.I.(optionális): 
Ultrahangos tomográf képkészítés (áttekintő kép + párhuzamos szeletek)

Vizualizációs módok: - 3D leképezés (sokfajta felszín- és intenzitás-projekció) - 
metszetsíkok (3 egymásra merőleges metszetsík), - Szegmens: csak statikus 3D - VOCAL II 
(opcionális): félautomatikus/manuális szegmentációs eszköz (az érintőképernyő 
használatával), (csak statikus 3D) + küszöbtérfogat: mérési térfogat a küszöb alatt és felett 
- statikus VCI (opcionális): csak statikus 3D (metszetsíkok VCI-vel)

Leképezési módok: két leképezés keveréke (számítás és megjelenítés): felszíni textúra, sima 
felszín, max., min. és röntgen (átlagintenzitás-projekció), grádiens, inverzió (opcionális), 
üvegtest, számolási idő a képleképezés ablak méretétől függ

Kijelzőgrafika: a forgatás középpontjának és a tengelyek színes kijelzése.

23.12 Színkép Doppler

Működő módok: pulzushullám Doppler (egyszerű kapu), PW folyamatos hullámú Doppler, 
CW

Átviteli frekvenciák: PW-Doppler: 1 - 15 MHz CW-Doppler: 2 - 7,5 MHz

Impulzusismétlő frekvencia (PRF): PW-Doppler: 1,3 ...22,0 kHz CW-Doppler: 1,3 ...40,0 kHz

Mintatérfogat (Doppler kapu): hossz: 0,7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15 mm helyzet 5 mm a B-
leképezés végéhez szögkorrekció: - 85° … 0° ... + 85°

Teljesítmény tartománya: 32dB

Erősítés tartománya: + 15 … - 25dB

WMF (falmozgásszűrő) PW: 70...500 Hz CW: 30...1000 Hz

Alapvonal eltolás: ± PRF/2, ± 8 lépés

Színképelemző: FFT (gyors Fourier-transzformáció) max. 256 csatorna 255 amplitúdószint

PW pásztázási sebességek: egyszeres (2,2, 3,3, 4,4, 6,6, 10 ms) kétszeres/háromszoros (4,4, 
6,6, 10 ms)

Ismétlés (memóriaidő): > 60 s
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Mérhető áramlási sebességek: pulzushullám: 1cm/s - 8m/s (a = 0ş, 2,0MHz, max. nulla 
eltérés) 1cm/s - 16m/s (a = 60ş, 2,0MHz, max. nulla eltérés) folyamatos hullám: 1cm/s - 
11,60m/s (a = 0ş, 2,0MHz, max. nulla eltérés) 1cm/s - 23,20m/s (a = 60ş, 2,0MHz, max. nulla 
eltérés)

Jelfeldolgozás:zajszűrés: 6 lépés dinamikus tartomány: 15 lépés (10-40)

Mért érték kijelzése: kHz, cm/s, m/s

Képformátumok: D, 2D/D (3 különböző formátum 40/60, 50/50 és 60/40)

Egyidejű mód: 2D/D, 2D/D/CFM és 2D/D/PD

Audiomódok: sztereó (mindkét irány elválasztva, mindkét csatornán)

Audió hangerő, egyensúly: beállítható, vezérlőgombok

23.13 Színes Doppler

CFM / MCFM mód:

Színes áramlási kép készítése görbe nyíllal, egyenes nyíllal és az elhelyezett nyílszondákkal 
lehetséges.

Megjelenítési módok: 2D/CFM (egy, kettő és négy képablakos megjelenítés); 2D+2D/C 
egyidejű triplex mód 2D/CFM/D, 2D/CFM/M (MCFM mód) 3D/CFM

Színkódolás: 65536 színlépcső

Mélységtartomány: tengelyirányú: 0 a B-leképezés oldalirányú tartománya: 0 a B-
leképezés tartománya

Alapvonal-eltolás: 17 lépcső (a színkép Dopplertől független)

A színelőírás megfordítása: igen

Falmozgásszűrő: 7 lépés (8 - 3000 Hz)

Simítási szűrő: 12 lépés növekvő időben, 12 lépés csökkenő időben

Erősítésszabályozás: 30dB

Vonalsűrűség (színes vonal-sűrűség): 10 lépés

Együttes (szín per vonal): CFM: 7 - 31 MCFM: 8 - 16

Áramlási képfelbontás: 4 lépés (low (alacsony), mid1 (közepes1), mid2 (közepes2) és high 
(magas))

Impulzusismétlő frekvencia: CFM: 100 Hz - 11 kHz MCFM: 100 Hz - 13 kHz

Színtérkép: 8 különböző színkód minden vizsgálófejnél

Frekvenciatartomány: 1 - 15 MHz, a szondától függően, 3 lépésben állítható (alacsony, 
közepes, magas)

Egyensúly: 25 - 225

Max. mérési sebesség: 5,5 m/mp.

Min. mérési sebesség: 0,3 cm/mp.

Megjelenítési módok: V-T (sebesség-turbulencia) V (sebesség) V-P (sebesség-erősség) 
T (turbulencia) P-T (erősség-turbulencia)

Skála: kHz, cm/s, m/s

A szövetmozgás elnyomásának automatikus mozgatása: igen
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23.14 Színkép Doppler

TD mód:

A szöveti áramlási leképezés görbe és szakaszos vizsgálófejekkel lehetséges.

Megjelenítési mód: 2D/TD (egyes, kettős, négyes); 2D+2D/TD valósidejű triplex mód: 2D+TD/
PD

TD kódolás: 65536 színlépcső

Mélységtartomány: tengelyirányú: 0 a B-leképezés oldalirányú tartománya: 0 a B-
leképezés tartománya

Alapvonal eltolása: 17 lépés

A színelőírás megfordítása: igen

Simítási szűrő: 12 lépés növekvő időben, 12 lépés csökkenő időben

Erősítésszabályozás: 30dB

Vonalsűrűség (színes vonal-sűrűség): 10 lépés

Együttes (szín per vonal): 7 - 31

Pulzusismétlési frekvencia: 100 Hz - 11 kHz

TD-térkép: 4 különböző színkód minden vizsgálófejnél

Frekvenciatartomány: 1 - 15 MHz, a szondától függően, 3 lépésben állítható (alacsony, 
közepes, magas)

Áramlási képfelbontás: 4 lépés (low (alacsony), mid1 (közepes1), mid2 (közepes2) és high 
(magas))

Egyensúly: 25 - 225

Max. mérési sebesség: 5,0 m/mp.

Min. mérési sebesség: 0,3 cm/mp.

Kijelzési mód: V (sebesség)

Skála: kHz, cm/s, m/s

23.15 teljesítmény Doppler

PD mód:

a teljesítmény Doppler leképezés lehetséges a görbe nyíl, az egyenes nyíl és az elhelyezett 
nyílszondákkal.

Megjelenítési módok: 2D/CFM (egy, kettő és négy képablakos megjelenítés); 2D+2D/PD 
Szimultán triplex mód 2D/PD/D, 3D/PD

PD-kódolás lépései: 256 színlépcső

PD-ablakméret: oldalsó: maximumtól minimumig B-mód leképezési szögtengely: 0 B-
leképezési tartomány

Megjelenítési mód: P (teljesítmény)

Falmozgásszűrő: 7 lépés (8 - 3000 Hz)

Simítási szűrő: növekvő perem: 12 lépés; csökkenő perem: 12 lépés

Erősítésszabályozás: 30 dB

PD-együttes: 7 - 31

PD-vonalsűrűség: 10 lépés

Pulzusismétlési frekvencia: 100 Hz - 11 kHz
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PD-térkép: 8 különböző színkód minden vizsgálófejnél

Frekvenciatartomány: 1 - 15 MHz, a szondától függően, 3 lépésben állítható (alacsony, 
közepes, magas)

Áramlási képfelbontás: 4 lépés (low (alacsony), mid1 (közepes1), mid2 (közepes2) és high 
(magas))

Egyensúly: 25 - 225

Műtermék-elnyomás: igen

23.16 HD-áramlás mód:

A kétirányú angio Doppler leképezés lehetséges a görbe és a szakaszos vizsgálófejekkel.

Megjelenítési módok: 2D/HD (egy, kettő és négy képablakos megjelenítés); 2D+2D/HD 
egyidejű triplex mód 2D/HD/D, 3D/HD

HD kódolás: 512 színlépcső

HD ablakméret: oldalsó: maximumtól minimumig B-mód leképezési szögtengely: 0 B-
leképezési tartomány

Megjelenítési mód: P (teljesítmény)

Falmozgásszűrő: 7 lépés (8 - 3000 Hz)

Simítási szűrő: növekvő perem: 12 lépés; csökkenő perem: 12 lépés

Erősítésszabályozás: 30 dB

HD-együttes: 7 - 31

HD-vonalsűrűség: 10 lépés

Pulzusismétlési frekvencia: 100 Hz - 11 kHz

HD-térkép: 8 különböző színkód minden vizsgálófejnél

Frekvenciatartomány: 1 - 15 MHz, a szondától függően, 3 lépésben állítható (alacsony, 
közepes, magas)

Áramlási képfelbontás: 4 lépés (low (alacsony), mid1 (közepes1), mid2 (közepes2) és high 
(magas))

Egyensúly: 25 - 225

Műtermék-elnyomás: igen
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23.17 Csatlakozások

Videokimenet, BNC-aljzat, videoszabvány: PAL/NTSC FBAS-jel: 1Vss/75 Ω

Videokimenet, BNC-aljzat, videoszabvány: PAL/NTSC vagy fekete/fehér videó (színtelen 
színhordozó) CCIR-jel: 1Vss/75 Ω

Videobemenet, BNC, videoszabvány: PAL/NTSC FBAS-jel: 1Vss/75 Ω

S-Video be-/kimenet: 1 x Mini DIN a bemenethez, 1 x Mini DIN a kimenethez; 
videoszabvány: PAL/NTSC-színjel: bemenet: 0,3Vss/75 Ω fénysűrűség: bemenet: 1,0Vss/
75Ω össz.: bemenet: GND-színjel: kimenet: 0,3Vss/75 Ω fénysűrűség: kimenet: 1,0Vss/75 Ω 
össz.: ki: GND

RGB-kimenet: BNC-aljzatok, vörös: 0,9Vss/75 Ω zöld: 0,9Vss/75 Ω kék: 0,9Vss/75 Ω összetett 
H/V-szink: TTL-CMOS össz.: GND

VGA-kimenet: vörös: 0,9Vss/75 Ω zöld: 0,9Vss/75 Ω kék: 0,9Vss/75 Ω külön pozitív H/V-szink: 
TTL-címke

Audiobemenet, bal: Cinch, LF-jel 1,2 Vss

Audiobemenet, jobb: Cinch, RF-jel 1,2 Vss

Audiokimenet, bal: Cinch, LF-jel 1,2 Vss

Audiokimenet, jobb: Cinch, RF-jel 1,2 Vss

Lábkapcsoló be: BNC-kimenet: FREEZE/RUN Freeze/Run (Rögzítés/Futtatás) be: TTL-CMOS, 
aktív alacsony

Távkapcsoló-kimenet: BNC-aljzat: PRINT A DIN-kimenet: PRINT B távoli jel: TTL-CMOS, aktív 
alacsony, Imax = 25 mA RS232: VTR távkapcsoló

Hálózati kapcsolat: Ethernet, IEC802-2, IEC802-3 szoftver: DICOM 3,0 standard

23.18 Képernyő

Képcső: 15' nem egybekötött, nagyfelbontású SVGA-monitor integrált fénnyel

Felbontás: 800 x 600 képpont

Szinkronizáltság: vízszintesen: 31,5-50 kHz függőlegesen: 60-90 Hz

Dőlés/forgatás beállítható: dőlésszög: fel/le 11° forgatási szög: jobb/bal 90ş

Biztonsági osztály: I. osztály, megfelel az IEC60601-1 / EN60601-1 szabványoknak
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Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv 23-13
KTD100583 5. javított kiadás

23.19 Meghajtók

Magneto-optikai meghajtó 3 1/2": (választható/külső) Tárolási kapacitás: 128 MB, 230 MB, 
540 MB, 640 MB és 1,3 GB

23.20 Modem csatlakoztatás

K56flex; ITU-T V.90; V.34 növelt, V34, V.32terbo, V32bis, V.32, V.22bis, V.22; Bell 212A és 103/
113; V.42, V.42bis; ITU-T V.21 és V.23 nemzetközi verziókban

Kiszolgáló és kliens között: 56 K sebesség ISP K56flex esetén, vagy a V.90 típushoz való 
hozzáféréskor

Adatátvitel: kiszolgáló (az aktuális sebesség a szerverkapacitás és a vonal feltételeinek 
függvénye)

Adatformátum: soros, kettős, aszinkron

Villámlásvédelem: FCC 68 A/B rész azonnal

Átviteli szint: -11 dBm (betárcsázás) az országban érvényes beállítások alapján változik

Frekvenciastabilitás: ±0,01%

Vevőkészülék érzékenysége: -43 dBm a legrosszabb feltételek között

AGC dinamikatartomány:  43 dB

DVD/CD + 
(R)W 
meghajtó:

Olvasási 
sebesség:

16x DVD-ROM (max. 22000 kByte/s) 48x CD-ROM 
(max.7200 kByte/s)

Írási sebesség:
DVD+R: 16x CLV (22000 kByte/s) DVD+RW: 8x CLV 
(11000 kByte/s) CD-R: 48x CLV (7200 kByte/s) CD-
RW: 24x CLV (3600 kByte/s)

Hozzáférési idő: DVD: 140 ms; CD: 120 ms
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23-14 Voluson® 730 Expert Felhasználói kézikönyv
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23.21 Csatlakoztató MAN EKG-előerősítőhöz

Input lebegő bemenet

Betegkábel nyomógombos elektróda-csatlakozás, 3-as elvezetés, KENDALL medizinische 
Erzeugnisse, kód: 8/P93/07-01, 3227.0701.00 hiv. szám)

Bemeneti feszültség: ±1mV (vált.)

Frekvenciatartomány 30 – 300/perc

Elutasítási szűrő 50 és 60 Hz

Feszültségelosztás: 15 V biztosított különleges csatlakozón keresztül (a szerelési munkákat 
csak felhatalmazott személy végezheti)

Külső hőmérséklet: +10°C (50°F) - +40°C (104°F)

Tárolási és szállítási hőmérséklet: -10°C (14°F) - +40°C (104°F)

Méretek (ho/szé/ma) 220/150/40 mm

Biztonságossági vizsgálat: az IEC 60601-1: 1988 + A1: 1991 + A2: 1995 szerint

Használt szimbólumok:

Páciensre tehető szigetelt alkatrész (BF típus)

FIGYELEM! A helyes működtetés érdekében tekintse át a használati útmutatót. (A helytelen 
használat sérülést okozhat.)

EKG szimbólum

Ez az oldal szándékosan van üresen hagyva.





GE Medical Systems Kretztechnik GmbH & Co OHG
Tiefenbach 15
A-4871 Zipf
Austria
www.gehealthcare.com
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