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1. Įžanga
Šiame dokumente („Ultragarsinių sistemų „Echo Blaster 64/128“, „LS64“, „LS128“, „ClarUs“,
„SmartUs“, „MicrUs“ ir „ArtUs“ programinės įrangos „Echo Wave II“ naudotojo vadovas“) aprašomos
„TELEMED“ ultragarsinės sistemos, pagrįstos ultragarsiniais skeneriais „Echo Blaster 64“, „Echo Blaster
128“, „LS64“, „LS128“, „ClarUs“, „SmartUs“, „MicrUs“ ir „ArtUs“ ir ultragarsinio skenavimo programine įranga
„Echo Wave II“.
Šiame dokumente aprašoma programinės įrangos naudotojo sąsaja „Echo Wave II“, jos struktūra,
valdymo elementai ir kaip šia programine įranga naudotis atliekant ultragarsinius tyrimus. Prašome atkreipti
dėmesį, kad šiame vadove pateikiami ekrano vaizdai gali šiek tiek skirtis nuo faktinės programinės įrangos
naudotojo sąsajos, nes naudotojo sąsaja gali būti pritaikyta individualiai ir priklauso nuo pasirinktų parinkčių.
Prieš naudodamiesi šia programine įranga, privalote būti išmokę klinikinių procedūrų, skirtų
atlikti ultragarsinius tyrimus. Šiame vadove nepateikiamos šių tyrimų atlikimo klinikinių aspektų ar
medicinos ultragarsinių vaizdų aiškinimo gairių.
Be to, prieš naudodami šią programinę įrangą, privalote mokėti elgtis su nešiojamu ar staliniu
kompiuteriu ir operacine sistema „Microsoft Windows 7“ („Windows 8/8.1“, „Windows 10“).
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2. Sistemos paleidimas ir išjungimas
2.1. Sistemos paleidimas
Jeigu sistema buvo tinkamai įdiegta ir sujungta, norėdami paleisti šią sistemą, atlikite tolesnius
veiksmus.
1. Jeigu reikia, įjunkite ultragarsinį skenerį.
2. Jeigu reikia, įjunkite kompiuterį, paleiskite „Windows“ operacinę sistemą (jeigu ji nepasileidžia
automatiškai) ir prisijunkite prie operacinės sistemos (jeigu reikia).
3. Po to jūs turėtumėte matyti toliau pateikiamą operacinės sistemos „Windows“ darbalaukio vaizdą.
Prašome atkreipti dėmesį, kad jūsų sistemos darbalaukio vaizdas gali skirtis, priklausomai nuo pasirinktos
operacinės sistemos „Windows“ temos ir įdiegtos programinės įrangos.

4. Jeigu jūsų sistema iš anksto nebuvo sukonfigūruota automatiniam programinės įrangos paleidimui,
darbalaukyje suraskite programinės įrangos „Echo Wave II“ piktogramą, pelės žymeklį perkelkite ant šios
piktogramos ir, norėdami paleisti ultragarsinio skenavimo programinę įrangą „Echo Wave II“, du kartus ją
spustelėkite kairiuoju pelės klavišu.
Alternatyvus būdas paleisti programinę įrangą „Echo Wave II“ yra spustelėti tokius operacinės
sistemos „Windows“ meniu elementus:
„Start -> Programs -> TELEMED -> Echo Wave II -> Echo Wave II“ (Pradžia -> Programos -> TELEMED ->
Echo Wave II -> Echo Wave II).

TELEMED
Programinės įrangos „Echo Wave II“ naudotojo vadovas

Ver. 2.8.9

2020.07.01

Psl. 7 iš 213

Echo Wave II programos pagrindinė versija: 3
Prašome atkreipti dėmesį, kad norėdami naudotis šia programine įranga, privalote būti prisijungę
prie naudotojo paskyros, kuri turi operacinės sistemos Administratoriaus teises.
Jeigu jūs naudojate operacinę sistemą „Windows 7“, „Windows 8“ ar „Windows 10“ ir naudotojų
paskyrų kontrolės mechanizmas (UAC) įjungtas, tada, prieš pasileidžiant programinei įrangai, pamatysite
įspėjamąjį pranešimą, kad šiai programinei įrangai („EchoWave.exe“) reikia prieigos prie jūsų kompiuterio.
Norėdami paleisti šią programą, spustelėkite mygtuką „Allow“ (leisti) („I trust this program. I know where it's
from or I've used it before." („Aš pasitikiu šia programa. Aš žinau iš kur ji yra arba esu ją naudojęs anksčiau“).

2.2. Sistemos išjungimas
Norėdami išeiti iš programinės įrangos „Echo Wave II“, pelės žymeklį perkelkite ant programinės
įrangos uždarymo mygtuko
, kuris yra programinės įrangos viršutiniame dešiniajame kampe, ir
spustelėkite kairįjį pelės klavišą.
Po to galite išjungti operacinę sistemą „Windows“, spustelėdami „Windows“ meniu elementus „Start ->
Shut Down...“ (Pradžia -> Išjungti), išjungti kompiuterį (jeigu jis neišsijungia automatiškai) ir ultragarsinį
skenerį.
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3. Programinės įrangos naudotojo sąsajos struktūra
3.1. Pagrindinis langas
1

2

3

4

Nr.
1.

Komponentas
Viršutinė
įrankių juosta

2.

Kairioji
valdymo
juosta

3.

Dešinioji
valdymo
juosta

4.

Apatinė
įrankių juosta

Aprašymas
Svarbiausi mygtukai yra viršutinėje įrankių juostoje ir turi greituosius klavišus
F1, ..., Fn:
 skenavimo režimo pakeitimo mygtukai (B, M, ...);
 mygtukai, skirti atidaryti valdymo juostos matavimus ir skaičiavimus;
 mygtukai, skirti sumažinti ir uždaryti programinę įrangą.
Kairiojoje valdymo juostoje yra valdymo elementų, skirtų reguliuoti vaizdų
kokybę, ultragarsinio skenavimo parametrus:
 atitinkamo skenavimo režimo valdymo elementai (B, M, ...);
 TGC valdymo elementai;
 paletės;
 išankstinės parinktys (konfigūracijos).
Dešiniojoje valdymo juostoje yra valdymo elementai, nekeičiantys skenavimo
parametrų:
 atitinkamų skenavimo režimų bendrieji matavimai;
 specializuotų tyrimų matavimai ir skaičiavimai;
 kūno žymos (piktogramos) (numatytasis greitasis klavišas Ctrl+B);
 komentarai (anotacijos) (numatytasis greitasis klavišas Ctrl+A);
 biopsijos orientacinės linijos (numatytasis greitasis klavišas Ctrl+I).
Apatinėje įrankių juostoje yra mygtukai, skirtų greitai prieigai prie šių funkcijų:
 valdymo juostos (valdymo skydeliai) su skenavimo režimų valdymo
elementais;
 paletės, TGC valdymo elementai, išankstinės parinktys;
 paciento informacijos langas;
 vaizdų ir ataskaitų įrašymas, įkėlimas, spausdinimas.
Apatinės įrankių juostos mygtukai turi priskirtus greituosius klavišus 1,...0, -, =.
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3.2. Automatiškai pasislepiančios įrankių juostos ir ultragarsinių vaizdų sritis

1

2

3

4

Priklausomai nuo individualiai pritaikytų parinkčių, programinė įranga gali turėti automatiškai
pasislepiančių įrankių ir valdymo juostų. Norėdami matyti automatiškai pasislepiančius programinės įrangos
komponentus, pelės žymeklį perkelkite ant atitinkamo ekrano krašto (kairiojo, dešiniojo, viršutinio ar apatinio)
ir kurį laiką pelės žymeklį palaikykite, kol atsiras automatiškai pasislepiantis komponentas. Automatiškai
pasislepiantys komponentai dingsta, kai pelė perkeliama nuo šių komponentų. Automatiškai pasislepiantys
komponentai reaguoja į pelės judesius tik tada, kai šios programinės įrangos pagrindinis langas yra aktyvus.
Nr.
1.

Komponentas
Kairioji įrankių
juosta

2.

Dešinioji įrankių
juosta

3.

Grynas ultragarsinis
vaizdas
Ultragarsinio vaizdo
sritis

4.

Aprašymas
Automatiškai pasislepiančioje kairiojoje įrankių juostoje yra mygtukų, kurie
naudojami atidaryti ir suaktyvinti atitinkamas kairiąsias valdymo juostas:
 B režimo valdymo elementai;
 M režimo valdymo elementai;
 TGC valdymo elementai;
 paletės;
 išankstinės parinktys (konfigūracijos).
Automatiškai pasislepiančioje dešiniojoje įrankių juostoje yra mygtukų, kurie
naudojami atidaryti ir suaktyvinti atitinkamas dešiniąsias valdymo juostas:
 matavimai;
 skaičiavimai;
 kūno žymos (piktogramos);
 komentarai (anotacijos);
 biopsijos orientacinės linijos.
Gryname ultragarsiniame vaizde yra ultragarsinio vaizdo duomenys ir grafinė
informacija (mastelio linijos, TGC kreivė, matavimų linijos ir kreivės).
Ultragarsinio vaizdo srities centre yra grynas ultragarsinis vaizdas ir jį
supantys duomenys (antraštė, matavimų rezultatai, paletės ir skenavimo
parametrai), kurie atspausdinami ar įrašomi, priklausomai nuo naudotojo
pageidavimo.
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3.3. Ultragarsinio vaizdo srities komponentai
1

2

4

3

5

Ultragarsinio vaizdo srities komponentai
Nr.
Komponentas
Aprašymas
1.
Grynas ultragarsinis
Gryname ultragarsiniame vaizde yra ultragarsinio vaizdo duomenys ir grafinė
vaizdas
informacija (mastelio linijos, TGC kreivė, matavimų linijos ir kreivės).
2.
Ultragarsinio vaizdo
Ultragarsinio vaizdo antraštėje yra informacijos apie pacientą, tyrimą,
antraštė
ligoninę/kliniką ir naudojamą įrangą. Pirmoje eilutėje rodoma tokia informacija:
paciento vardas, paciento amžius (angl. y.o. - years old, liet. metų amžiaus),
ligoninės/klinikos pavadinimas, gydytojo vardas, esama data, esamas laikas.
Antroje eilutėje rodoma tokia informacija: paciento gimimo data, paciento ID,
tyrimo tipas, ultragarsinio zondo pavadinimas, programinės įrangos versija,
trumpas ultragarsinio skenerio kodas, terminis indeksas (TI), mechaninis
indeksas (MI).
3.
Ultragarsinio vaizdo
Ultragarsinio vaizdo kairėje parodytos paletės ir kūno žymos (piktogramos).
kairioji pusė
4.
Ultragarsinio vaizdo
Ultragarsinio vaizdo dešinėje parodyti dabartiniai atitinkamų skenavimo
dešinioji pusė
režimų svarbiausi skenavimo parametrai.
5.
Matavimų rezultatų
Matavimų rezultatų srityje parodyti dabar (ultragarsiniame vaizde) matomų
sritis
matavimų linijų ir kreivių matavimų rezultatai.
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3.4. Pagrindinio lango valdymo elementai ir valdymo elementų grupės
1

2

4

3

5

6

8

7

9

10
11
12
13

15

14

16

Nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Aprašymas
Mygtukas, kuriuo parodomas šiuo metu pasirinktas daviklis. Jeigu prie sistemos prijungti keli
davikliai, norėdami suaktyvinti kitą daviklį, spustelėkite šį mygtuką.
Skenavimo režimo pasirinkimo mygtukai (B, M, B+B ir kt., priklausomai nuo naudojamo
ultragarsinio skenerio).
Parodoma (ar suaktyvinama) kairioji valdymo juosta su ultragarsinio vaizdo mastelio (didinimo)
keitimo valdymo elementais.
Parodoma (ar suaktyvinama) dešinioji bendrųjų matavimų valdymo juosta.
Parodoma (ar suaktyvinama) dešinioji tyrimo matavimų ir skaičiavimų valdymo juosta.
Miniatiūrų valdymo skydo rodymo / nerodymo mygtukas.
Parodoma (ar suaktyvinama) dešinioji valdymo juosta su valdymo elementais „MovieClip“ (vaizdo
klipas).
Automatinio vaizdo optimizavimo mygtukas, jeigu ši funkcija galima veikiant pasirinktam
skenavimo režimui.
Pagrindinio programinės įrangos meniu mygtukas.
Šiuo metu pasirinkto matavimo (valdymo) įrankio indikatorius.
Išėjimas iš programinės įrangos.
Minimizuojamas programinės įrangos langas.
Valdymo juostos antraštės meniu, kuris atidaromas spustelėjus antraštės mygtuką. Šis meniu
leidžia atidaryti norimą dešiniąją valdymo juostą (measurements (Matavimai), calculations
(Skaičiavimai), cine (Filmas), body marks (Kūno žymos), annotations (Komentarai), biopsy
(Biopsija). Panašus mygtukas ir meniu taip yra ir kairėje valdymo juostos pusėje esančiose
antraštėse.
Mygtukai leidžiantys pasirinkti puslapį valdymo elementų, kurie reguliuoja skenavimo
parametrus, vaizdų kokybę. Kiekvienoje valdymo juostoje gali būti keletas valdymo elementų
puslapių.
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Nr.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Aprašymas
Pasirenkamas matavimo valdymo elementų puslapis.
Mygtukas „Freeze / Run“ (Užfiksuoti / Paleisti) pristabdo / paleidžia ultragarsinį skenavimą.
Mygtukai, skirti suaktyvinti B, M ir kitų ultragarsinių skenavimo režimų, kuriuose yra šių režimų
skenavimo parametrų keitimo valdymo elementų, valdymo juostas kairėje.
Suaktyvinama kairioji TGC valdymo juosta.
Suaktyvinama kairioji valdymo juosta su valdymo elementais „Palette“ (paletė ar spalvų
žemėlapis).
Suaktyvinama kairioji ultragarsinio skenavimo valdymo elemento „Presets“ (konfigūracijos)
valdymo juosta.
Atidaromas langas „Patient Information“ (paciento informacija).
Įrašomas vaizdo (ar vaizdų sekos) failas, priklausomai nuo paskutinės panaudotos funkcijos iš
šio mygtuko meniu.
Atidaromas vaizdo (ar vaizdų sekos) failas.
Įrašoma / atspausdinama ataskaita su matavimais ar skaičiavimais arba atliekama kita ataskaitos
operacija, priklausomai nuo paskutinės panaudotos funkcijos iš šio mygtuko meniu.
Atspausdinamas šiuo metu matomas vaizdas arba atliekama kita su vaizdu susijusi operacija,
priklausomai nuo paskutinės panaudotos funkcijos iš šio mygtuko meniu.
Išsiunčia vaizdą ar ataskaitą el. paštu, naudojantis sistemos numatytąja el. pašto programine
įranga (jeigu ši programinė įranga galima ir yra sukonfigūruota).
„MovieClip“
(„Cine“)
(filmo)
valdymo
mygtukai,
kurie,
veikiant
režimu
„Freeze“ (užfiksuoti/sustabdyti), leidžia judėti tarp įrašytų filmo kadrų.
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3.5. Valdymo elementų tipai
Šiame skyriuje aprašomi pagrindiniai programinės įrangos valdymo elementų, kurie naudojami
skenavimo parametrų, matavimų ir kitų operacijų valdymui, tipai. Kai kurie programinės įrangos valdymo
elementai gali šiek tiek vizualiai skirtis nuo pavaizduotų šiame skyriuje, bet pagrindiniai jų naudojimo
principai yra tokie patys. Daugelis jų yra standartiniai operacinės sistemos „Microsoft Windows“ valdymo
elementai arba veikia kaip standartiniai operacinės sistemos valdymo elementai.
Valdymo elemento aprašymas

Išvaizda

Valdymo elementas
Norėdami sužadinti šiam mygtukui priskiriamą veiksmą, pele
paspauskite šį mygtuką (žymeklį perkelkite ant šio mygtuko ir
paspauskite kairįjį pelės klavišą).
Tas pats veiksmas gali būti sužadintas paspaudus klavišą
klaviatūroje, jeigu tam mygtukui priskirtas greitasis klavišas, kuris būna
parašytas ant mygtuko (pvz., F2).
Prašome atkreipti dėmesį, kad įjungti ir išjungti mygtukai (ir kiti
valdymo elementai) atrodo skirtingai. Išjungti valdymo elementai
paprastai yra pilki. Jeigu mygtukas (valdymo elementas) išjungtas,
neįmanoma sužadinti mygtuko (valdymo elemento) veiksmo.
Reikšmės keitimo valdymo elementas su meniu (3 mygtukai)
Du dideli mygtukai („<“ ir „>“) yra skirti pasirinkti reikšmes iš iš
anksto apibrėžtų reikšmių sąrašo. Valdymo elementas rodo valdomo
parametro pavadinimą, (pvz., „Depth“ (gylis)), esamą reikšmę (pvz.,
80), matavimo vienetus (pvz., mm). Norėdami pasirinkti ankstesnę
reikšmę iš sąrašo, spustelėkite valdymo mygtuką „<“. Norėdami
pasirinkti tolesnę reikšmę iš sąrašo, spustelėkite valdymo mygtuką „>“.
Vienas mažesnis mygtukas („v“) naudojamas atidaryti
reikšmių sąrašo meniu. Norėdami pamatyti reikšmių sąrašo meniu,
pele spustelėkite valdymo mygtuką „v“. Atsiradusiame meniu
pasirinkite norimą reikšmę ir spustelėkite ją pele. Esama valdymo
elemento reikšmė pasikeičia pagal pasirinkimą. Alternatyvus būdas
pasirinkti norimą reikšmę iš atsidariusio meniu yra naudotis klaviatūros
kryptiniais klavišais „Up“ (aukštyn) ir „Down“ (žemyn), o tada paspausti
klaviatūros klavišą „Enter“ (įvesti).
Reikšmės taip pat gali būti pakeistos pelės žymeklį perkėlus
ant šio valdymo elemento, o tada pasukus pelės ratuką (jeigu yra),
nespaudžiant jokio pelės klavišo.
Kitas būdas pakeisti reikšmes yra pasirinkti (suaktyvinti) šį
valdymo elementą, o reikšmes pakeisti naudojant klaviatūros
kryptinius klavišus Left / Right (Kairė / Dešinė). Valdymo elementas
gali būti pasirinktas (suaktyvintas), paspaudus klaviatūros klavišą
(greitąjį klavišą), kuris valdymo elemento nuorodinėje antraštėje
rodomas su pabraukta raide (pvz., „D“ – „Depth“ (gylis) valdymas).
Prašome atkreipti dėmesį, kad greitaisiais klavišais galima pasirinkti tik
paskutinės suaktyvintos valdymo juostos valdymo elementus.
Naršymui suaktyvintos valdymo juostos viduje gali būti panaudoti
klaviatūros kryptiniai klavišai „Up“ (aukštyn) ir „Down“ (žemyn) (jeigu
valdymo juosta palaiko naršymą). Suaktyvintos valdymo juostos viduje
esančių valdymo elementų puslapiai gali būti pakeisti naudojantis
klaviatūros klavišais „Page Up“ (puslapis į viršų) ir „Page
Down“ (puslapis žemyn).
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Valdymo elemento aprašymas

Išvaizda

Valdymo elementas su slinkties juosta
Valdymo elementas rodo valdomo parametro pavadinimą (pvz.,
Power (Galia)), esamą reikšmę (pvz., 47), matavimo vienetus (pvz., %).
Naudodami šį valdymo elementą ir norėdami pakeisti parametro
reikšmę, pelės žymeklį perkelkite ant slinkties juostos šliaužiklio,
nuspauskite kairįjį pelės klavišą, o tada šį šliaužiklį vilkite neatleisdami
pelės klavišo. Pelės klavišą atleiskite tik tada, kai parametro reikšmė
pasieks norimą reikšmę.
Reikšmę taip pat galima pakeisti pakartotinai spustelint kairįjį
pelės klavišą netoli valdymo elemento slinkties juostos kairės ar dešinės
(jeigu valdymo elementas yra horizontalus). Slinkties juostos šliaužiklis
pasislinks į tą pusę, kurioje padėtas pelės žymeklis.
Kitas būdas pakeisti reikšmes yra pelės žymeklį perkelti ant šio
valdymo elemento, o tada pasukti pelės ratuką (jeigu yra), nespaudžiant
jokio pelės klavišo.
Kitas būdas pakeisti reikšmes yra pasirinkti (suaktyvinti) šį
valdymo elementą, o reikšmes pakeisti naudojant klaviatūros kryptinius
klavišus Left / Right (Kairė / Dešinė). Valdymo elementas gali būti
pasirinktas (suaktyvintas), paspaudus klaviatūros klavišą (greitąjį klavišą),
kuris valdymo elemento nuorodinėje antraštėje rodomas su pabraukta
raide (pvz., „P“ – Power (Galia) valdymas). Prašome atkreipti dėmesį, kad
greitaisiais klavišais galima pasirinkti tik paskutinės suaktyvintos valdymo
juostos valdymo elementus. Naršymui suaktyvintos valdymo juostos viduje
gali būti panaudoti klaviatūros kryptiniai klavišai „Up“ (aukštyn) ir
„Down“ (žemyn) (jeigu valdymo juosta palaiko naršymą). Suaktyvintos
valdymo juostos viduje esančių valdymo elementų puslapiai gali būti
pakeisti naudojantis klaviatūros klavišais „Page Up“ (puslapis į viršų) ir
„Page Down“ (puslapis žemyn).
Valdymo elementas žymimasis langelis
Paprastai valdymo elemento žymimasis langelis nurodo, ar kuri
nors parinktis yra įjungta, ar ne. Parinktis yra įjungta (pvz., skenavimo
kryptis pakeista), jeigu pažymėtas atitinkamas žymimasis langelis („x“ =
ON (Įjungta)).
Šio valdymo elemento reikšmės keičiamos pele spustelėjus
žymimojo langelio kvadratėlį.
Reikšmės taip pat gali būti pakeistos pelės žymeklį perkėlus ant
šio valdymo elemento, o tada pasukus pelės ratuką (jeigu yra) pirmyn /
atgal nespaudžiant jokio pelės klavišo.
Kitas būdas pakeisti reikšmes yra pasirinkti (suaktyvinti) šį
valdymo elementą, o reikšmes pakeisti naudojant klaviatūros kryptinius
klavišus Left / Right (Kairė / Dešinė).
Priklausomai nuo individualaus pritaikymo, parinkčių reikšmės gali
būti nedelsiant pakeistos spustelėjus atitinkamą greitąjį klavišą, kuris
valdymo elemento nuorodinėje antraštėje rodomas su pabraukta raide
(pvz., „C“ – „Change Scan Direction“ (keisti skenavimo kryptį) valdymas).
Greitasis klavišas veiks, jeigu šio valdymo elemento valdymo juosta bus
suaktyvinta.
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Valdymo elemento aprašymas

Išvaizda

Mygtukas su meniu
Dideliam mygtukui priskirtas veiksmas gali būti iššauktas pele spustelint šį
didelį mygtuką.
Alternatyvus būdas yra naudoti klaviatūros greitąjį klavišą, kuris valdymo
elemento nuorodinėje antraštėje rodomas su pabraukta raide (pvz., „A“ –
„Area“ (plotas) valdymas).
Kiti šiam valdymo elementui priskiriami veiksmai gali būti sužadinti, pele
spustelėjus mygtuką „v“ ir iš atsiradusio meniu pasirinkus norimą elementą.
Priklausomai nuo mygtuko stiliaus, iš meniu pasirinktas veiksmas gali tapti to
mygtuko numatytuoju veiksmu, o kitą kartą veiksmas gali būti sužadintas
tiesiog spustelėjus didelį mygtuką jo pakartotinai nesirenkant iš meniu.
Valdymo elementas jungtinis langelis
Paprastai valdymo elementas jungtinis langelis turi skaitinių ar
tekstinių reikšmių sąrašą. Norint pasirinkti bet kurią iš šių reikšmių, pelės
žymeklį perkelkite ant mažo mygtuko su žemyn nukreiptu trikampiu, o tada
spustelėkite šį mygtuką. Atsiradusiame reikšmių sąraše norimą reikšmę jūs
galite pasirinkti tą reikšmę spustelėdami kairiuoju pelės klavišu. Tada šis
sąrašas užsidarys, o pasirinkta reikšmė bus matoma valdymo elemento
jungtinio langelio kairiojoje dalyje. Jeigu šiame sąraše yra daug reikšmių, tada
atsivėręs sąrašas bus rodomas su šalia esančia vertikalia slinkties juosta.
Tada, norėdami pasirinkti sąraše esančią reikšmę, kuri šiuo metu nėra
matoma, pirmiausia pereikite ant slinkties juostos, kairiuoju pelės klavišu
spustelėdami slinkties juostos naršymo mygtukus (arba vilkdami slinkties
juostos šliaužiklį). Ir tik tada pasirinkite norimą reikšmę, ją spustelėdami
kairiuoju pelės klavišu.

Prašome atkreipti dėmesį, kad išjungti programinės įrangos valdymo elementai ar nerodomi
meniu elementai reiškia, kad naudojant šiuo metu prijungtą ultragarsinį skenerį ar daviklį, veikiant
pasirinktam ultragarsinio skenavimo ar programinės įrangos režimui, naudojant programinės įrangos
ar jos modulių konfigūraciją / parinktis, kai kurios ypatybės negalimos. Kai kurie programinės
įrangos moduliai yra pasirenkami arba juos reikia pirkti atskirai.
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4. Ultragarsinės sistemos būsenos indikatoriai
Ultragarsinė sistema parodo savo būseną naudodama skirtingus naudotojo sąsajos elementus.
Jeigu ultragarsinio skenavimo programinė įranga nepaleista, šios ultragarsinės sistemos būsena operacinės
sistemos „Windows“ juostelėje nurodoma žalia ar raudona piktograma.
Žalia piktograma reiškia, kad ši sistema yra prijungta, įjungta ir jūs galite paleisti ultragarsinio
skenavimo programinę įrangą. Raudona piktograma reiškia, kad jūs turėtumėte patikrinti, ar ultragarsinis
skeneris įjungtas (prijungtas maitinimo kabelis, įjungtas maitinimo mygtukas) ir ar jo USB (angl. Universal
Serial Bus) kabelis prijungtas prie kompiuterio USB prievado. Jeigu po tinkamo sistemos įrengimo,
prijungimo ir maitinimo šis indikatorius lieka raudonas, susisiekite su techninės pagalbos skyriumi ir išsiųskite
sistemos informaciją kaip aprašyta šio vadovo skyriuje „Trikčių šalinimas“.
Paleidus ir naudojant ultragarsinio skenerio programinę įrangą, šios sistemos būsena parodoma ant
programinės įrangos kairiajame viršutiniame kampe esančio mygtuko.

Jeigu ultragarsinis daviklis yra prijungtas ir ši sistema gali būti naudojama ultragarsiniam skenavimui,
šis mygtukas parodo daviklio pavadinimą (arba, jeigu daviklis nepalaikomas, užrašą „Unsupported
probe“ (Daviklis nepalaikomas)). Jeigu ultragarsinis daviklis yra atjungtas, skenerio maitinimas išjungtas ar
USB kabelis atjungtas, šiame mygtuke tekstas pasikeičia į užrašą „No probe“ (Daviklis neaptiktas). Tai
reiškia, kad norint įjungti skenavimo funkciją, reikia kai kurių naudotojo veiksmų: prijunkite daviklį, jeigu jis
buvo atjungtas, patikrinkite skenerio maitinimą (kabelį, maitinimo elementą), patikrinkite / pakeiskite USB
kabelį.
Jeigu jūsų ultragarsinės sistemos kompiuteryje įrengti maitinimo elementai (pasirinktinai),
programinė įranga dešiniajame apatiniame kampe, šalia filmo eigos indikatoriaus gali rodyti kompiuterio
maitinimo elementų (akumuliatorių) ir skenerio būseną.

Žalias ar raudonas indikatorius parodo skenerio būseną tiksliai taip, kaip parodyta pirmiau minėtos
operacinės sistemos „Windows“ juostelėje esančiomis žaliomis ir raudonomis piktogramomis. Raudonas
indikatorius reiškia, kad, norėdami toliau naudotis šia sistema, jūs privalote įjungti skenerio maitinimą (arba
prijungti jį prie maitinimo iš tinklo). Naudojant sistemas „LS64 FLT-1T“ ir „ClarUs“, raudonas indikatorius taip
pat reiškia, kad skenerio (skenerio) maitinimo elementas (akumuliatorius) tuščias ir jį reikia įkrauti. Kairioji
piktograma atitinka skenerį, o dešinioji piktograma atitinka kompiuterį. Procentinės reikšmės po piktograma
parodo skenerio ir kompiuterio maitinimo elementų būseną. Piktogramų ir tekstinių pranešimų po jais
buvimas priklauso nuo naudojamos techninės ir programinės įrangos konfigūracijos.
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Ultragarsinės sistemos paleidimo metu programinė įranga gali parodyti klaidų pranešimų langus,
priklausančius nuo naudojamos techninės ir programinės įrangos versijų. Šių pranešimų reikšmė paaiškinta
žemiau.

Šis pranešimo langas bus rodomas leidžiantis programinei įrangai, jeigu programinė įranga
sistemoje negali nustatyti esančio skenerio. Dažniausiai taip atsitinka esant šioms situacijoms:
1) ultragarsinis skeneris nėra prijungtas prie kompiuterio USB prievado;
2) ultragarsinis skeneris yra prijungtas prie USB prievado, bet neįjungtas maitinimas (ar išsikrovę
elementai) arba maitinimo šaltinis neatitinka galimų įtampos reikšmių diapazono;
3) ultragarsinio skenerio tvarkyklė nėra įdiegta arba netinkamai įdiegta operacinėje sistemoje
„Windows“.

Šis pranešimo langas atsiranda, jeigu ultragarsinis skeneris neįjungtas arba maitinimo šaltinis
neatitinka galimų įtampos reikšmių diapazono.

Šis pranešimo langas atsiranda, jeigu ultragarsinis skeneris neįjungtas arba per jo inicializaciją įvyko
klaida.
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5. Naujo paciento tyrimų pradžia
Norėdami pradėti naujo paciento tyrimą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Spustelėkite mygtuką „Patient“ ("Pacientas")
, kuris yra apatinėje įrankių juostoje, arba spustelėkite
klaviatūros greitąjį klavišą „8“.
2. Atsidariusiame lange „Patient Information“ ("Pacientas"), spustelėkite mygtuką „New patient“ (naujas
pacientas). Tai ištrins anksčiau įvestą paciento vardą, pavardę ir kitus duomenis („New exam“ (naujas
tyrimas) ištrina viską, išskyrus paciento vardą, pavardę, ID Nr., gimimo datą).
3. Pasirinkite tyrimo tipą.
4. Įveskite paciento vardą, pavardę ir kitą informaciją (pvz., gimimo datą, ID Nr., lytį, LMP (angl. last
menstrual period, liet., paskutinių mėnesinių ciklas) OB (liet. akušerinis) tyrimui).
5. Įveskite ar iš sąrašo pasirinkite ultragarsinį tyrimą atliekančio asmens vardą, pavardę.
6. Pasirinkite norimas naudoti ultragarsinio skenavimo išankstines parinktis.
7. Spustelėkite mygtuką „OK“ ("Taip"), kuris uždarys langą „Patient Information“ ("Pacientas"). Anksčiau
atlikti matavimai ir skaičiavimai bus ištrinti, o sistema bus parengta naujo paciento tyrimui.

Atkreipkite dėmesį, kad programinė įranga naudoja tokius datų ir skaičių formatus, kokie buvo
nustatyti Windows regiono nustatymuose (angl. Regional Settings). Jei yra įvesta paciento gimimo data,
programinė įranga apskaičiuoja paciento amžių metais (angl. y.o. - years old, liet. metų amžiaus) jei paciento
amžius didesnis nei vieneri metai (nuo tyrimo pradžios datos) arba savaitėmis (angl. w.o. - weeks old, liet.
savaičių amžiaus) jei paciento amžius mažesnis nei vieneri metai. Kai gimimo datos laukelis yra tuščias,
amžių galima įvesti rankiniu būdu.
Dialogo „Pacientas“ apačioje esanti sritis Comments (komentarai) leidžia įvesti komentarus, kurie
bus matomi įrašytos / atspausdintos ataskaitos apačioje. Laukelyje „Note“ (pastaba), esančiame po laukeliu
„Comments“, galimą įvesti trumpą tekstą, kuris DICOM formatu bus išsaugomas kaip vaizdų serijos
aprašymas. Norėdami rodyti / nerodyti iš anksto nustatytų komentarų (šablonų) valdymo elementus,
spustelėkite mygtuką „Templates“ (šablonai). Skirtuko „Comments“ (komentarai) dešinėje esantys valdymo
elementai leidžia iš sąrašo pasirinkti ir įterpti (mygtukas „<“) iš anksto nustatytus tekstus (komentarų
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šablonus) į komentarų lauką. Kurdami naują šabloną, naudokite mygtuką „New“ (naujas), įveskite šablono
pavadinimą ir šablono tekstą. Norėdami sąraše pakeisti šablonų pavadinimų išsidėstymo tvarką, pele vilkite
ir paleiskite sąrašo elementus (norimą perkelti elementą paspauskite kairiuoju pelės klavišu, pelės žymekliu
perkelkite į norimą elemento vietą, atleiskite pelės klavišą).
Paciento informacijos lange esantis mygtukas „Edit sonographers list…“ (redaguoti gydytojų
sąrašą...) parodo vartotojo sąsają, kuri leidžia įvesti ir išsaugoti iš anksto nustatytą ultragarsinį tyrimą
atliekančių asmenų vardų, pavardžių ir logotipų sąrašą. Vėliau juos galima pasirinkti iš išsiplečiamojo sąrašo,
kuris atsiranda spustelėjus rodyklės mygtuką „v“, esantį ultragarsinį tyrimą atliekančio asmens vardo ir
pavardės lauko dešinėje. Kai paspaudžiamas „Edit sonographers list…“ (redaguoti gydytojų sąrašą...)
mygtukas ir yra atidaroma sąrašo redagavimo vartotojo sąsaja, naujas gydytojas į sąrašą gali būti pridėtas
paspaudus „Create new item“ (sukurti naują elementą) mygtuką ir įvedus gydytojo vardą ir pavardę laukelyje
„Sonographer name“ (gydytojo vardas). Paspaudus mygtuką „…“, esantį laukelyje „Logo image“ (logotipo
vaizdas), gali būti pasirinktas logotipo vaizdas, kuris bus spausdinamas ataskaitoje kartu su gydytojo vardu ir
pavarde. Norėdami ištrinti gydytoją iš sąrašo, pažymekite sąraše jo vardą ir paspauskite mygtuką „Delete
selected item“ (ištrinti pažymėtą elementą). Norėdami užbaigti sąrašo redagavimą ir išsaugoti pakeitimus,
paspauskite mygtuką „Save list“ (išsaugoti sąrašą). Užbaigus redagavimą, naujai įvesti ar pataisyti gydytojų
vardai gali būti pasirinkti gydytojų vardų išsiplečiančio sąrašo.
Programinė įranga leidžia įvesti ne tik tyrimą atliekančių asmenų, bet ir ligoninių pavadinimų bei
logotipų sąrašą naudojant vartotojo sąsają, kuri parodoma paspaudus mygtuką „Edit hospitals/clinics
list...“ (redaguoti ligoninių sąrašą...). Ligoninių sąrašas redaguojamas naudojant valdymo elementus
panašius į tuos, kurie naudojami gydytojų sąrašo redagavimui.
Rekomenduojami logotipų vaizdų formatai yra PNG ir BMP. Logotipo vaizdo aukštis turėtų būti ne
didesnis nei ~200 taškų. Kai programinė įranga sutalpina ligoninės logotipo vaizdą į ataskaitos antraštę,
vaizdas yra sumažinamas iki ~40 taškų aukščio, todėl santykinai smulkios logotipo vaizdo detalės ir tekstai
gali tapti nematomi.
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5.1. Naudojimasis DICOM medicininio įrenginio darbų sąrašu
Ši programinė įranga leidžia susisiekti su jūsų sistemos HIS / RIS (Ligoninės / Radiologijos
informacinė sistema) serverių sąrašais DICOM Modality Worklist (MWL, liet. medicininio įrenginio darbų
sąrašas) ir DICOM Modality Performed Procedure Step (MPPS, liet. medicininio įrenginio atliktas procedūros
žingsnis) bei siųsti vaizdus į sistemą DICOM PACS (Vaizdų archyvavimo ir komunikacinė sistema).
„Application Entity“ (programos objektas) pavadinimai, IP adresai ir norimų naudoti serverių
prievadai privalo būti nustatyti „Echo Wave II“ parinktyse („Menu->Tools->Options->DICOM“ (Meniu ->
Įrankiai -> Nustatymai -> DICOM). Taip pat parinktyse privalo būti nustatytas „Application
Entity“ (programos/taikymo) pavadinimas.
Norėdami sužinoti, kaip sukonfigūruoti konkretų DICOM serverį (kitas kompiuteris su kitų firmų
DICOM serverio programa, kuri nėra „Echo Wave II“ dalis), prašome skaityti jo konfigūracijos vadovą.
Jei jūsų DICOM serveris palaiko įvairius ženklų rinkinius, galite nurodyti ženklų rinkinį „Echo Wave
II“ parinktyse „Menu -> Tools -> Options -> DICOM“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai -> DICOM). Kalbų, su
kuriomis suderintas atitinkamas ženklų rinkinys, sąrašą galite rasti „Echo Wave II DICOM Conformance
Statement“ („Echo Wave II“ DICOM atitikties deklaracija).
Prieš pradedant naudoti bet kurią DICOM ypatybę, itin rekomenduojame perskaityti „Echo
Wave II“ DICOM atitikties deklaraciją“ ir trečiųjų asmenų naudojamų serverių atitikties deklaracijas
bei atlikti nuodugnius suderinamumo bandymus.
Jeigu turite DICOM Worklist (medicininio įrenginio darbų sąrašas) serverį ir jo parametrai buvo
nustatyti parinktyse, tada pacientai tyrimui gali būti parinkti iš DICOM Worklist (medicininio įrenginio darbų
sąrašas), kuris atidaromas spustelėjus mygtuką „Select patient from DICOM worklist“ (Pasirinkite pacientą iš
medicininio įrenginio darbų sąrašo) lango „Patient“ (pacientas) viduje.

TELEMED
Programinės įrangos „Echo Wave II“ naudotojo vadovas

Ver. 2.8.9

2020.07.01

Psl. 21 iš 213

Echo Wave II programos pagrindinė versija: 3
Valdymo elementai grupės „DICOM worklist query“ (medicininio įrenginio darbų sąrašo užklausa)
viduje leidžia nustatyti šiuos į serverį DICOM Worklist (medicininio įrenginio darbų sąrašas) siunčiamus
užklausos parametrus:
 Scheduled date interval (suplanuotas datos intervalas);
 Scheduled time interval (suplanuotas laiko intervalas);
 Accession number (prieigos numeris);
 Patient name (paciento vardas, pavardė);
 Patient ID (paciento ID Nr.);
 Patient birth date interval (paciento gimimo datos intervalas);
 Performing physician name (vykdančiojo gydytojo vardas, pavardė);
 Pasirinkti, kad darbo sąrašo serveris privalėtų grąžinti tik tuos elementus, kurie buvo suplanuoti šiam
„Application Entity“ (programos objektas).
Jeigu užklausos laukai paliekami tušti, serveris nenaudoja šių laukų reikšmių filtravimui. Jeigu
įvedama data / laikas, jų formatas privalo atitikti tą, kurį šiuo metu naudoja „Windows“ operacinėje sistemoje
(programinė įranga šiuos duomenis konvertuoja į DICOM formatą). Prieigos numerio, paciento vardo ir
pavardės, paciento ID Nr., gydytojo vardo ir pavardės užklausų laukų viduje gali būti naudojami universalieji
simboliai (simbolis „*“ reiškia bet kurio simbolio bet kurį skaičių). Šio programos objekto pavadinimas
„Application Entity“ (taikymo/programos objektas) yra nurodytas programinės įrangos parinktyse („Menu>Tools->Options->DICOM“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai -> DICOM).
Darbo sąrašo užklausa siunčiama į serverį, jeigu aktyvaus užklausos lango viduje paspaudžiamas
klaviatūros klavišas „Enter“ (įvesti). arba mygtukas „Send query“ (siųsti užklausą). Jeigu DICOM Worklist
(medicininio įrenginio darbų sąrašas) atidarytas, o naudotojas neatlieka jokių veiksmų (elementų pasirinkimo,
mygtukų spustelėjimų) su darbų sąrašu ~5 minutes, programinė įranga automatiškai į serverį siunčia
užklausą ir atnaujina darbų sąrašą. Bendravimas su serveriu ir užklausų apdorojimas gali užimti šiek tiek
laiko.
Gauti darbų sąrašo užklausų rezultatai (jeigu yra) rodomi „DICOM worklist“ (medicininio įrenginio
darbų sąrašas) sudėtinio stulpelių valdymo elemento viduje. Standartiškai darbų sąrašo elementai rodomi ta
tvarka, kuria jie grąžinami iš serverio. Norėdami pakeisti sąrašo išsidėstymą, pele spustelėkite ant norimų
pertvarkyti stulpelių antraščių.
Norėdami pradėti paciento tyrimą, pasirinkite jo vardą ir pavardę valdymo elemento „DICOM
worklist“ (medicininio įrenginio darbų sąrašas) viduje, perskaitykite informaciją apie pacientą valdymo
elemento „Selected DICOM worklist item information“ (pasirinkto medicininio įrenginio darbų sąrašo
elementų informacija) viduje, įveskite protokolo pavadinimą į tekstinį langą „Protocol name“ (protokolo
pavadinimas), spustelėkite mygtuką „Start exam“ (pradėti tyrimą), darbų sąrašą uždarykite spustelėdami
mygtuką „Close worklist“ (uždaryti darbų sąrašą), lango „Patient“ (pacientas) viduje pasirinkite tyrimo tipą ir
įveskite visą paciento papildomą informaciją, uždarykite langą „Patient“ (pacientas), spustelėdami mygtuką
„OK“ ("Taip").
Per tyrimą nuskenuokite vaizdus, atlikite matavimus, skaičiavimus, įrašykite, atspausdinkite, norimus
vaizdus išsiųskite į PACS (liet. Vaizdų archyvavimo ir ryšių sistema) serverį.
Norėdami pabaigti paciento tyrimą, kuris buvo pasirinktas iš „DICOM Worklist“ (medicininio įrenginio
darbų sąrašas), atidarykite „DICOM Worklist“ (medicininio įrenginio darbų sąrašas), pasirinkite pacientą,
kuriam norite pabaigti tyrimą (jeigu pasirinktas kitas pacientas), spustelėkite mygtuką „Finish exam“ (Pabaigti
tyrimą).
Norėdami nutraukti paciento tyrimą, kuris buvo pasirinktas iš „DICOM Worklist“ (medicininio įrenginio
darbų sąrašas), atidarykite „DICOM Worklist“ (medicininio įrenginio darbų sąrašas), pasirinkite pacientą,
kuriam norite nutraukti tyrimą (jeigu pasirinktas kitas pacientas), pasirinkite nutraukimo priežastį iš jungtinio
langelio „Discontinuation reason“ (nutraukimo priežastis), spustelėkite mygtuką „Discontinue exam“ (nutraukti
tyrimą).
Pabaigę / nutraukę tyrimą, galite pasirinkti kitą pacientą iš darbų sąrašo ir pradėti jo tyrimą arba
galite uždaryti darbų sąrašą, o lango „Patient“ (pacientas) viduje pradėti naujo paciento, kurio nebuvo darbų
sąraše, tyrimą.
Svarbu
Jeigu jūs pradėsite paciento iš DICOM Worklist (Medicininio įrenginio darbų sąrašas) tyrimą, po to
ranka neredaguokite jo vardo ir pavardės arba ID Nr., nes tai pakeis paciento identifikacinę informaciją, ir dėl
to į jūsų duomenų bazę gali būti pridėti neteisingai suformatuoti ar nukopijuoti duomenų elementai.
Jeigu pastebėjote, kad serveris DICOM Worklist (Medicininio įrenginio darbų sąrašas) grąžino
neteisingą paciento vardą ir pavardę, ID Nr. ar kitą informaciją, duomenų bazės pataisymai privalo būti atlikti
naudojant duomenų bazės serverio programinę įrangą, o ne „Echo Wave II“.
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Serverio DICOM Worklist (medicininio įrenginio darbų sąrašas) valdymo skydo viduje spustelėjus
mygtukus „Start exam“ (Pradėti tyrimą), „Finish exam“ (Pabaigti tyrimą), „Discontinue exam“ (Nutraukti
tyrimą), programinė įranga siunčia informaciją apie pasikeitusią tyrimo būseną į serverį MPPS (Modality
Performed Procedure Step, liet. medicininio įrenginio atliktas procedūros žingsnis) serverį (jeigu
sukonfigūruota), siunčia užklausą į MWL (Modality Worklist, liet. Medicininio įrenginio darbų sąrašas) serverį
ir atnaujina darbų sąrašą, sužadina komandą „New patient“ (Naujas pacientas).
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5.2. Pacientų duomenų bazė
Ši programinė įranga turi pacientų duomenų bazę (DB). Duomenų bazės vartotojo sąsaja
iškviečiama paspaudus “Patient” (pacientas) mygtuko, esančio programos apatinėje įrankių juostoje,

“Database” (duomenų bazė) meniu elementą

arba “Select patient from

database” (pasirinkti pacientą iš duomenų bazės) mygtuką
, esantį paciento
informacijos lange. Duomenų bazės failas “patients.sqlite” yra saugomas greitai išsaugomų vaizdų katalogo
(pagal nutylėjimą “C:\Echo Images”) pakatalogyje “_PatientsDB”, failo formatas yra SQLite
(http://www.sqlite.org/), ir yra laikoma kad failas saugomas vietiniame kompiuterio diske.

Norėdami duomenų bazėje atlikti paiešką, įveskite informaciją į laukelius, esančius “Patients
database (DB) query” (pacientų duomenų bazės užklausa) grupėje (laukeliai turi būti tušti jei norite pamatyti
visus duomenų bazės elementus nefiltruotus), ir spauskite “Send query” (siųsti užklausą) mygtuką arba
“Enter” klaviatūros klavišą kai įvedimo fokusas yra kuriame nors iš laukelių. Surasti elementai yra parodomi
“Patients list” (pacientų sąrašas) sąraše žemiau. Sąrašo elementas yra pasirenkamas jį paspaudžiant.
Pasirinkto elemento informacija yra parodoma lango kairėje apatinėje dalyje (Selected patient information
(pasirinkto paciento informacija)).
Norėdami pridėti pacientą į duomenų bazę, paspauskite “Add new patient to DB” (pridėti naują
pacientą į DB) mygtuką, įveskite paciento duomenis lango kairėje apatinėje dalyje, paspauskite mygtuką
“Save patient data to DB” (išsaugoti paciento duomenis DB).
Norėdami redaguoti pasirinkto paciento duomenis, paspauskite mygtuką “Edit selected patient data”
(redaguoti pasirinkto paciento duomenis), redaguokite duomenis lango kairėje apatinėje dalyje, paspauskite
mygtuką “Save patient data to DB” (išsaugoti paciento duomenis į DB).
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Norėdami ištrinti pasirinktą pacientą, paspauskite mygtuką “Delete patient data from DB” (ištrinti
pacientą iš DB) ir atsidariusiame lange paspauskite “Yes” (taip).
Norėdami eksportuoti pažymėto paciento duomenų bazės įrašą į tekstinį failą, paspauskite mygtuką
“Export patient data to file” (eksportuoti paciento duomenis į failą), atsidariusiame lange įveskite failo
pavadinimą, pasirinkite katalogą ir paspauskite “Save” (išsaugoti) mygtuką.
Norėdami pradėti duomenų bazėje pasirinkto paciento tyrimą, paspauskite mygtuką “Start exam and
show patient information” (pradėti tyrimą ir parodyti paciento informaciją). Čia “Start exam” (pradėti tyrimą)
reiškia kad yra pradedamas naujo paciento tyrimas, o paciento duomenys iš duomenų bazės vartotojo
sąsajos yra perkeliami į atitinkamus įprastinio “Patient” (pacientas) lango laukelius. Perkeliami laukeliai yra
tokie: paciento vardas (patient name), ID, gimimo data (birth date), lytis (gender), ūgis (height), svoris
(weight), atsakingas asmuo (responsible person). Duomenų bazės laukelis “Notes” (pastabos) yra skirtas
tiesiog saugoti norimą informaciją apie pacientą duomenų bazėje ir į kitus “Patient” (pacientas) lango
laukelius nėra perkeliamas.
Norėdami uždaryti duomenų bazės vartotojo sąsają ir grįžti į įprastinį “Patient” (pacientas) langą
nepasirenkant paciento tyrimui, spauskite mygtuką “Close database and show patient information” (uždaryti
duomenų bazę ir parodyti paciento informaciją).
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5.3. Per dieną tirtų pacientų sąrašas
Per dieną tirtų pacientų sąrašas (Daily List) paprastai naudojamas tam kad būtų lengviau užtikrinti
jog visų per dieną tirtų pacientų rezultatai bus aprašyti. Paciento informacija į sąrašą pridedama paciento
informacijos lange spaudžiant mygtuką "Add patient information to daily list" (pridėti paciento informaciją į
sąrašą). Sąrašas atidaromas paciento informacijos lango viršuje paspaudus skirtuko antraštę "Daily List"
(tirtų pacientų sąrašas)

Grupėje "Shown columns" (rodomi stulpeliai) esantys valdymo elementai leidžia pasirinkti kokia
paciento informacija (pavardė, gimimo data, amžius, identifikatorius, lytis ir kt.) yra rodoma sąraše. "Daily list
date" (sąrašo data) valdymo elementas leidžia pasirinkti ankstesnės dienos datą norint peržiūrėti tos dienos
tirtų pacientų sąrašą. "Delete selected list item" (ištrinti pažymėtą sąrašo elementą) mygtukas leidžia ištrinti
atsitiktinai pridėtus ar klaidingus sąrašo elementus. "Print preview …" (spausdinimo peržiūra) mygtukas
leidžia peržiūrėti kaip atrodys spausdinamas sąrašas, "Print …" (spausdinti) mygtukas leidžia atspausdinti
sąrašą pasirinktu spausdintuvu. Jei yra pažymėtas nustatymas "Automatically add information to daily list
when Patient window is closed with OK button" (automatiškai pridėti informaciją į sąrašą kai paciento
informacijos langas uždaromas paspaudus OK (Taip) mygtuką), programinė įranga prideda į sąrašą paciento
informaciją (jei ji skiriasi nuo anksčiau pridėtos informacijos) kiekvieną kartą kai paciento informacijos langas
uždaromas paspaudus "OK" (Taip) mygtuką, ir tada nebūtina spaudinėti "Add patient information to daily list"
(pridėti paciento informaciją į sąrašą) mygtuko. Kai yra pridedama nauja informacija, programinė įranga
visuomet automatiškai persijungia į šiandienos sąrašą ir į jį prideda informaciją, nesvarbu kokia data buvo
pasirinkta anksčiau naudojant "Daily list date" (sąrašo data) valdymo elementą.
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6. Tipinė ultragarsinio tyrimo darbo eiga
Norėdami atlikti ultragarsinį tyrimą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Atidarykite langą „Patient Information“ (paciento informacija), spustelėdami mygtuką „Patient“ (pacientas)

(arba atitinkamą klaviatūros greitąjį klavišą „8“). Norėdami ištrinti paciento duomenis, spustelėkite
mygtuką „New patient“ (Naujas pacientas). Pasirinkite tyrimo tipą ir ranka ar iš kito šaltinio įveskite paciento
informaciją. Langą „Patient“ (pacientas) uždarykite spustelėdami mygtuką „OK“ ("Taip")
.
2. Norimą ultragarsinio skenavimo režimą pasirinkite programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje
spustelėdami to režimo mygtuką (ar atitinkamą klaviatūros F1–Fn klavišą).
3. Jeigu skenuojama M režimu, sureguliuokite M linijos padėtį. Jeigu skenuojama režimu Color Doppler
(Spalvotas Dopleris), sureguliuokite Doplerio lango dydį ir padėtį. Jeigu skenuojama režimu PW (Impulsinis
Dopleris), sureguliuokite PW atskaitos vartelių dydį ir padėtį.
4. Jeigu reikia, sureguliuokite pasirinkto režimo vaizdo kokybę, naudodami to režimo valdymo elementus.
5. Norėdami atlikti ultragarsinį tyrimą, naudokite tinkamus medicinos protokolus.
6. Norėdami užfiksuoti šiuo metu matomą ultragarsinį vaizdą, paspauskite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti
/ Paleisti) arba klaviatūros klavišą SpaceBar (Tarpas).
7. Jeigu reikia, atlikite matavimus ir skaičiavimus.
8. Jeigu reikia, pridėkite komentarų ir kūno žymą (piktogramą).
9. Įrašykite ir (arba) atspausdinkite ultragarsinį vaizdą ir ataskaitą.
10. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, paspauskite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /

Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (Tarpas).
11. Norėdami atlikti tyrimą skirtingomis skenavimo padėtimis ir režimais, pakartokite žingsnius 2–10.
Prašome atkreipti dėmesį, kad programinė įranga gali sustabdyti ultragarsinį skenavimą ne tik
naudotojo pageidavimu, bet ir automatiškai, po tam tikro neveikimo laiko (pvz., po ~15 minučių). Ši
automatinio fiksavimo ypatybė įdiegta norint pailginti ultragarsinio daviklio tarnavimo laiką. Jeigu norite šią
ypatybę išjungti, atidarykite langą „Options“ (Parinktys) („Menu->Tools->Options“ (Meniu -> Įrankiai ->
Nustatymai), pasirinkite skirtukus „Scanning Control->General“ (Skenavimo valdymas -> Bendra), tada
grupinio lango „Automatical Freeze“ (Automatinis skenavimo sustabdymas) viduje panaikinkite varnelę
žymimajame langelyje „Enable Auto Freeze“ (Naudoti automatinį sustabdymą), o dialogo langą uždarykite
mygtuku „OK“ ("Taip").
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7. Ultragarsinio skenavimo režimo pasirinkimas
Norėdami užfiksuoti (sustabdyti) ar paleisti ultragarsinį skenavimą bet kuriame režime, spustelėkite

mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
, kuris yra programinės įrangos kairiajame
apatiniame kampe, arba spustelėkite klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
Prieš pasirenkant kurį nors skenavimo režimą, ultragarsinis vaizdas privalo būti neužfiksuotas. Jeigu
ultragarsinis vaizdas yra užfiksuotas, norėdami pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką

„Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
Norėdami įeiti į režimą B (2D) iš bet kurio kito režimo, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B režimas)

, kuris yra programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba klaviatūros greitąjį klavišą „F1“.
Apskritai, norėdami įeiti į kurį nors skenavimo režimą iš esamo režimo, jūs turėtumėte žiūrėti į
programinės įrangos viršutinę įrankių juostą ir spustelėti mygtukus (arba greituosius klavišus F1–F6, kurie
užrašyti ant šių mygtukų) su norimų režimų piktogramomis.
Mygtukas - piktograma

Aprašymas (režimas)
B (2D) standartinis režimas (B  ryškumas)
B režimo WideView (trapecinis) skenavimo tipas (pasirinktinai)
B režimo jungiamasis skenavimo tipas (pasirinktinai)
Dvigubas režimas (B+B)
Keturgubas režimas (4B)
B režimo vaizdas su M linija.
M režimas (M  judėjimas).
B+M režimas.
Spalvotas Dopleris: CFM (Color Flow Mapping, liet. Spalvų srauto žemėlapis)
režimas.
Spalvotas Dopleris: PDI režimas (Power Doppler Imaging, liet. Galios Doplerio
vaizdo gavimas)
Spalvotas Dopleris: DPDI (kryptinis PDI) režimas.
B režimo vaizdas su PW linija.
B režimo vaizdas su CW linija.
PW režimas (PW  angl. Pulsed Wave, liet. Impulsinis Dopleris).
CW režimas (CW  angl. Continuous Wave, liet. Nepertraukiamas Dopleris).
B+PW režimas (veikiantis B, PW arba abu (dvigubas)).
B+CW režimas (veikiantis B arba CW).
Spalvoto Doplerio režimo vaizdas su PW linija.
Spalvoto Doplerio režimo vaizdas su CW linija.
Spalvotas Dopleris + PW režimas (veikiantis Color Doppler (Spalvotas
Dopleris), PW arba abu (trigubas)).
Spalvotas Dopleris + CW režimas (veikiantis Color Doppler (Spalvotas
Dopleris) arba CW).
Spalvoto M režimo linija
B+Spalvotas M
Spalvotas M
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Prašome įsidėmėti, kad greitųjų klavišų padėtys yra fiksuotos, tačiau veiksmai (skenavimo režimai),
kurie sužadinami šiais greitaisiais klavišais, gali skirtis, priklausomai nuo esamo skenavimo režimo ir
paskutinės naudotos mygtuko komandos.
Galimi skenavimo režimai priklauso nuo naudojamo ultragarsinio skenerio tipo. Kai kurie skenavimo
režimų išjungti mygtukai reiškia, kad arba prijungtas skeneris neturi šių skenavimo režimų, arba jie negali
būti tiesiogiai pasirinkti iš esamo skenavimo režimo (pavyzdžiui, gali būti pasirinkti tik iš B režimo).

7.1. B režimas (standartinis, WideView, jungiamasis)
Norėdami įeiti į B režimą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Spustelėkite mygtuką „B mode“ (B režimas)
, esantį programinės įrangos viršutinėje įrankių
juostoje, arba spustelėkite klaviatūros greitąjį klavišą „F1“.
Priklausomai nuo prijungto skenerio ir daviklio, naudojant mygtuką „v“ (jeigu yra), iš atsiradusio meniu gali
būti pasirinkti standartinis, WideView (trapecinis) (pasirinktinai) ir jungiamasis (pasirinktinai) B režimo
skenavimo tipai.
2. Pasirinktinai, sureguliuokite B vaizdą, naudodami B režimo valdymo elementus, esančius programinės
įrangos valdymo juostoje kairėje.
3. Norėdami užfiksuoti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)

arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
4. Pasirinktinai, atlikite matavimus ir pridėkite komentarų.
5. Pasirinktinai, atspausdinkite ir (arba) įrašykite ultragarsinį vaizdą.
6. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)

arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
7. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti daugiau B režimo vaizdų, pakartokite žingsnius 2–6.
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7.2. Dvigubas režimas (B+B)
Norėdami įeiti į režimą Dual mode (Dvigubas režimas), atlikite šiuos veiksmus:
1. Jeigu ultragarsinis vaizdas yra užfiksuotas, norėdami atnaujinti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite

mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
2. Jeigu esamas režimas yra kitas nei B režimas, norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B

režimas)
arba greitąjį klavišą „F1“.
3. Pasirinktinai, sureguliuokite B vaizdą, naudodami B režimo valdymo elementus, esančius programinės
įrangos valdymo juostoje kairėje.
4. Norėdami įeiti į Dual mode (Dvigubas režimas) ir pamatyti du ultragarsinius vaizdus, spustelėkite mygtuką

„Dual mode“ (Dvigubas režimas)
, esantį programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba
spustelėkite klaviatūros greitąjį klavišą „F3“. Kairysis vaizdas veiks, o dešinysis vaizdas bus užfiksuotas.
5. Norėdami užfiksuoti vieną vaizdą ir paleisti kitą vaizdą (pakeisti aktyvų vaizdą), spustelėkite mygtuką „Dual

mode“ (Dvigubas režimas)
, esantį programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba greitąjį
klavišą „F3“. Pasirinktas (aktyvus) vaizdas yra pažymimas mažu stačiakampiu aplink skenavimo krypties
žymeklį. Norėdami gauti norimus ultragarsinius vaizdus, šią operaciją atlikite norimą kartų skaičių.
6. Norėdami užfiksuoti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)

arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
7. Pasirinktinai, atlikite matavimus ir pridėkite komentarų.
8. Pasirinktinai, atspausdinkite ir (arba) įrašykite ultragarsinį vaizdą.
9. Pasirinktinai, norėdami pasirinkti užfiksuotą vaizdą, naudokite mygtuką „Dual mode“ (Dvigubas režimas)
arba greitąjį klavišą „F3“.
10.
Pasirinktinai,
norėdami
pradėti
pasirinkto
vaizdo
skenavimą,
spustelėkite
mygtuką

„Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
11. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti daugiau režimo Dual mode (Dvigubas režimas) vaizdų, pakartokite
žingsnius 5–10.
Pastaba. Jeigu pasirinkta parinktyse, atitinkamą vaizdą galima pasirinkti ir užfiksuoti / paleisti, ant to vaizdo
spustelėjus dešinįjį pelės klavišą.
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7.3. Keturgubas režimas (4B)
Norėdami įeiti į režimą Quad mode (Keturgubas režimas), atlikite šiuos veiksmus:
1. Jeigu ultragarsinis vaizdas yra užfiksuotas, norėdami atnaujinti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite

mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
2. Jeigu esamas režimas yra kitas nei B režimas, norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B

režimas)
arba greitąjį klavišą „F1“.
3. Pasirinktinai, sureguliuokite B vaizdą, naudodami B režimo valdymo elementus, esančius programinės
įrangos valdymo juostoje kairėje.
4. Spustelėkite mygtuką „v“, esantį mygtuko „Dual mode“ (Dvigubas režimas) dešinėje

, ir iš atsiradusio meniu pasirinkite „Quad mode“ (Keturgubas režimas).
Mygtuko „Dual mode“ (Dvigubas režimas) išvaizda ir veikimas pasikeis į „Quad“ (Keturgubas režimas)

. Programinė įranga įeis į režimą Quad mode (Keturgubas režimas). Kairysis viršutinis vaizdas
veiks, o kiti vaizdai bus užfiksuoti.
5. Norėdami užfiksuoti vieną vaizdą ir paleisti kitą vaizdą (pakeisti aktyvų vaizdą), spustelėkite mygtuką

„Quad mode“ (Keturgubas režimas)
, esantį programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje,
arba greitąjį klavišą „F3“. Pasirinktas (aktyvus) vaizdas yra pažymimas mažu stačiakampiu aplink skenavimo
krypties žymeklį. Norėdami gauti norimus ultragarsinius vaizdus, šią operaciją atlikite norimą kartų skaičių.
6. Norėdami užfiksuoti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)

arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
7. Pasirinktinai, atlikite matavimus ir pridėkite komentarų.
8. Pasirinktinai, atspausdinkite ir (arba) įrašykite ultragarsinį vaizdą.
9. Pasirinktinai, norėdami pasirinkti norimą užfiksuotą vaizdą, naudokite mygtuką „Quad mode“ (Keturgubas
režimas) arba greitąjį klavišą „F3“.
10.
Pasirinktinai,
norėdami
pradėti
pasirinkto
vaizdo
skenavimą,
spustelėkite
mygtuką

„Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
11. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti daugiau režimo Quad mode (Keturgubas režimas) vaizdų, pakartokite
žingsnius 5–10.
Pastaba. Jeigu pasirinkta parinktyse, atitinkamą vaizdą galima pasirinkti ir užfiksuoti / paleisti, ant to vaizdo
spustelėjus dešinįjį pelės klavišą.
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7.4. B+M režimas
Norėdami įeiti į B+M režimą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Jeigu ultragarsinis vaizdas yra užfiksuotas, norėdami atnaujinti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite

mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
2. Jeigu esamas režimas yra kitas nei B režimas, norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B

režimas)
arba greitąjį klavišą „F1“.
3. Pasirinktinai, sureguliuokite B vaizdą, naudodami B režimo valdymo elementus, esančius programinės
įrangos valdymo juostoje kairėje.
4. Norėdami parodyti B režimo vaizdą su M linija ant jo, spustelėkite mygtuką „B with M-line“ (B režimas su M

linija) („M-line“ (M linija))
, esantį programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba greitąjį
klavišą „F2“.
5. Norėdami pasirinkti M linijos padėtį, B režimo ultragarsinį vaizdą spustelėkite kairiuoju pelės klavišu.
Alternatyvus būdas pasirinkti M liniją yra naudoti valdymo elementą „Line Position“ (Linijos padėtis), esantį M
režimo kairiojoje valdymo juostoje.

6. Norėdami parodyti B+M režimo vaizdą, spustelėkite mygtuką „B+M mode“ (B+M režimas)
, esantį
programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba spustelėkite klaviatūros greitąjį klavišą „F2“.
7. Pasirinktinai, sureguliuokite M linijos padėtį B režimo vaizdą spustelėdami kairiuoju pelės klavišu arba
naudodami valdymo elementą „Line Position“ (Linijos padėtis), esantį M režimo kairiojoje valdymo juostoje.
8. Pasirinktinai, sureguliuokite M režimo vaizdą, naudodami M režimo valdymo elementus, esančius
programinės įrangos kairiojoje valdymo juostoje.
9. Norėdami užfiksuoti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)

arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
10. Pasirinktinai, atlikite matavimus ir pridėkite komentarų.
11. Pasirinktinai, atspausdinkite ir (arba) įrašykite ultragarsinį vaizdą.
12. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /

Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
13. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti daugiau B+M režimo vaizdų, pakartokite žingsnius 4–12.

14. Norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B režimas)
klavišą „F1“.

arba klaviatūros greitąjį

B ir M režimų vaizdų išsidėstymas (kairėje-dešinėje ar viršuje-apačioje) gali būti pasirinktas
programinės įrangos parinktyse (Menu->Tools->Options->Appearance->General (Meniu -> Įrankiai ->
Nustatymai -> Išvaizda -> Bendra)).
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7.5. M režimas
Norėdami įeiti į M režimą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Jeigu ultragarsinis vaizdas yra užfiksuotas, norėdami atnaujinti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite

mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
2. Jeigu esamas režimas yra kitas nei B režimas, norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B

režimas)
arba greitąjį klavišą „F1“.
3. Norėdami parodyti B režimo vaizdą su M linija ant jo, spustelėkite mygtuką „B with M-line“ (B režimas su M

linija) („M-line“ (M linija))
, esantį programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba greitąjį
klavišą „F2“.
4. Norėdami pasirinkti M linijos padėtį, B režimo ultragarsinį vaizdą spustelėkite kairiuoju pelės klavišu.
Alternatyvus būdas pasirinkti M liniją yra naudoti valdymo elementą „Line Position“ (Linijos padėtis), esantį M
režimo kairiojoje valdymo juostoje.

5. Norėdami parodyti M režimo vaizdą, spustelėkite mygtuką „M mode“ (M režimas)
, esantį
programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba spustelėkite klaviatūros greitąjį klavišą „F4“.
6. Pasirinktinai, norėdami parodyti B režimo vaizdą su M linija ant jo, spustelėkite mygtuką „B with M-line“ (B

režimas su M linija) („M-line“ (M linija))
, esantį programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba
greitąjį klavišą „F4“, sureguliuokite M linijos padėtį, o tada, norėdami parodyti M režimo vaizdą, dar kartą

spustelėkite mygtuką „M mode“ (M režimas)
arba greitąjį klavišą „F4“.
7. Pasirinktinai, sureguliuokite M režimo vaizdą, naudodami M režimo valdymo elementus, esančius
programinės įrangos kairiojoje valdymo juostoje.
8. Norėdami užfiksuoti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)

arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
9. Pasirinktinai, atlikite matavimus ir pridėkite komentarų.
10. Pasirinktinai, atspausdinkite ir (arba) įrašykite ultragarsinį vaizdą.
11. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /

Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
12. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti daugiau M režimo vaizdų, pakartokite žingsnius 4–11.

13. Norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B režimas)
klavišą „F1“.
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7.6. Spalvoto Doplerio režimas (pasirinktinai)
Norėdami įeiti į režimą Color Doppler (Spalvotas Dopleris), atlikite šiuos veiksmus:
1. Jeigu ultragarsinis vaizdas yra užfiksuotas, norėdami atnaujinti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite

mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
2. Jeigu esamas režimas yra kitas nei B režimas, norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B

režimas)
arba greitąjį klavišą „F1“.
3. Pasirinktinai, sureguliuokite B vaizdą, naudodami B režimo valdymo elementus, esančius programinės
įrangos valdymo juostoje kairėje.

4. Spustelėkite mygtuką „CFM mode“ (Spalvų srauto žemėlapio režimas)
, esantį programinės
įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba spustelėkite klaviatūros greitąjį klavišą „F5“.
5. Pasirinktinai, norėdami judėti per režimus Color Doppler (Spalvotas Dopleris) (PDI -> DPDI -> CFM),

spustelėkite režimų keitimo mygtuką
, esantį programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba
spustelėkite klaviatūros greitąjį klavišą „F4“.
6. Pasirinktinai, norimą Color Doppler (Spalvotas Dopleris) režimą (CFM, PDI, DPDI) iš meniu pasirinkite

spustelėdami mygtuko „Color Doppler“ (Spalvotas Dopleris) mygtuką „v“

, o tada spustelėkite

norimą meniu elementą
.
7. Naudodami valdymo elementus „Doppler Window“ (Doplerio langas), esančius Color Doppler (Spalvotas
Dopleris) kairiojoje valdymo juostoje, sureguliuokite lango Color Doppler (Spalvotas Dopleris) padėtį ir dydį.
Alternatyvus būdas pakeisti Doppler window (Doplerio langas) padėtį yra pelės žymeklį perkelti ant Doppler
window (Doplerio langas), spustelėti kairįjį pelės klavišą, langą vilkti iki norimos vietos ir, norint pabaigti lango
pozicionavimą, dar kartą spustelėti kairįjį pelės klavišą. Doplerio lango dydį taip pat galima pakeisti pelės
pagalba. Norėdami pakeisti lango lydį, galite pelės žymeklį perkelti ant norimos pakeisti Doppler window
(Doplerio langas) ribos, spustelėti kairįjį pelės klavišą, ribą vilkti iki norimos vietos ir, norėdami pabaigti
dydžio keitimą, dar kartą spustelėkite kairįjį pelės klavišą.
8. Pasirinktinai, naudodami Color Doppler (Spalvotas Dopleris) režimo valdymo elementus, esančius Color
Doppler (Spalvotas Dopleris) kairiojoje valdymo juostoje, sureguliuokite Color Doppler (Spalvotas Dopleris)
režimo parametrus.
9. Norėdami užfiksuoti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)

arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
10. Pasirinktinai, atlikite matavimus ir pridėkite komentarų.
11. Pasirinktinai, atspausdinkite ir (arba) įrašykite ultragarsinį vaizdą.
12. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /

Paleisti)

arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
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13. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti daugiau režimo Color Doppler (Spalvotas Dopleris) vaizdų,
pakartokite žingsnius 6–12.

14. Norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B režimas)
klavišą „F1“.
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7.7. B+PW režimas, dvigubas (pasirinktinai)
Norėdami įeiti į režimą B+PW mode (B+PW režimas), atlikite šiuos veiksmus:
1. Jeigu ultragarsinis vaizdas yra užfiksuotas, norėdami atnaujinti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite

mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
2. Jeigu esamas režimas yra kitas nei B režimas, norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B

režimas)
arba greitąjį klavišą „F1“.
3. Pasirinktinai, sureguliuokite B vaizdą, naudodami B režimo valdymo elementus, esančius programinės
įrangos valdymo juostoje kairėje.
4. Norėdami parodyti veikiantį B režimo vaizdą su PW linija ant jo ir užfiksuotą PW režimo vaizdą,

spustelėkite mygtuką „B+PW mode“ (B+PW režimas)
, esantį programinės įrangos viršutinėje
įrankių juostoje, arba spustelėkite klaviatūros greitąjį klavišą „F6“.
5. Norėdami pasirinkti PW režimo atskaitos vartelių padėtį, B režimo ultragarsinį vaizdą spustelėkite kairiuoju
pelės klavišu. Alternatyvus būdas pasirinkti PW-line (PW liniją) yra naudoti valdymo elementą „PW Line
Position“ (PW linijos padėtis), esantį PW režimo kairiojoje valdymo juostoje. Naudodami valdymo elementus,
esančius PW režimo kairiojoje valdymo juostoje, sureguliuokite PW atskaitos vartelių dydį ir padėtį.
6. Norėdami užfiksuoti B režimo vaizdą ir paleisti PW režimo vaizdą, spustelėkite mygtuką „B+PW

mode“ (B+PW režimas)
arba klaviatūros greitąjį klavišą „F6“.
7. Pasirinktinai, sureguliuokite PW režimo atskaitos vartelių padėtį ir dydį, B režimo vaizdą spustelėdami
kairiuoju pelės klavišu arba naudodami atitinkamus valdymo elementus, esančius PW režimo kairiojoje
valdymo juostoje.
8. Pasirinktinai, sureguliuokite PW režimo vaizdą, naudodami PW režimo valdymo elementus, esančius
programinės įrangos kairiojoje valdymo juostoje.
9. Norėdami užfiksuoti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)

arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
10. Pasirinktinai, atlikite matavimus ir pridėkite komentarų.
11. Pasirinktinai, atspausdinkite ir (arba) įrašykite ultragarsinį vaizdą.
12. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /

Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
13. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti daugiau B+PW režimo vaizdų, pakartokite žingsnius 4–12.

14. Norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B režimas)
klavišą „F1“.

arba klaviatūros greitąjį

Priklausomai nuo pasirinktų programinės įrangos parinkčių, mygtukas „B+PW mode“ (B+PW režimas)
(greitasis klavišas „F6“) gali judėti per šias būsenas: veikiantis B režimas + veikiantis PW režimas (dvigubas),
užfiksuotas B režimas + veikiantis PW režimas.
B ir PW režimų vaizdų išsidėstymas (kairėje-dešinėje ar viršuje-apačioje) gali būti pasirinktas
programinės įrangos parinktyse (Menu->Tools->Options->Appearance->General (Meniu -> Įrankiai ->
Nustatymai -> Išvaizda -> Bendra)).
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7.8. PW režimas (pasirinktinai)
Norėdami įeiti į PW režimą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Jeigu ultragarsinis vaizdas yra užfiksuotas, norėdami atnaujinti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite

mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
2. Jeigu esamas režimas yra kitas nei B režimas, norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B

režimas)
arba greitąjį klavišą „F1“.
3. Norėdami parodyti veikiantį B režimo vaizdą su PW linija ant jo ir užfiksuotą PW režimo vaizdą,

spustelėkite mygtuką „B+PW mode“ (B+PW režimas)
, esantį programinės įrangos viršutinėje
įrankių juostoje, arba spustelėkite klaviatūros greitąjį klavišą „F6“.
4. Norėdami pasirinkti PW režimo atskaitos vartelių padėtį, B režimo ultragarsinį vaizdą spustelėkite kairiuoju
pelės klavišu. Alternatyvus būdas pasirinkti PW liniją yra naudoti valdymo elementą „PW Line Position“ (PW
linijos padėtis), esantį PW režimo kairiojoje valdymo juostoje. Naudodami valdymo elementus, esančius PW
režimo kairiojoje valdymo juostoje, sureguliuokite PW atskaitos vartelių dydį ir padėtį.

5. Norėdami parodyti PW režimo vaizdą, spustelėkite mygtuką „PW mode“ (PW režimas)
, esantį
programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba spustelėkite klaviatūros greitąjį klavišą „F4“.
6. Pasirinktinai, norėdami parodyti B režimo vaizdą su PW linija ant jo, spustelėkite mygtuką „B with PW-

line“ (B režimas su PW linija) („PW-line“ (PW linija))
, esantį programinės įrangos viršutinėje įrankių
juostoje, arba greitąjį klavišą „F4“, sureguliuokite PW atskaitos vartelių dydį ir padėtį, o tada, norėdami

parodyti PW režimo vaizdą, dar kartą spustelėkite mygtuką „PW mode“ (PW režimas)
arba greitąjį
klavišą „F4“.
7. Pasirinktinai, sureguliuokite PW režimo vaizdą, naudodami PW režimo valdymo elementus, esančius
programinės įrangos valdymo juostos kairėje.
8. Norėdami užfiksuoti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)

arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
9. Pasirinktinai, atlikite matavimus ir pridėkite komentarų.
10. Pasirinktinai, atspausdinkite ir (arba) įrašykite ultragarsinį vaizdą.
11. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /

Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
12. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti daugiau PW režimo vaizdų, pakartokite žingsnius 4–11.

13. Norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B režimas)
klavišą „F1“.
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7.9. Spalvoto Doplerio + PW režimas, trigubas (pasirinktinai)
Norėdami įeiti į režimą Color Doppler+PW mode (Spalvotas Dopleris + PW režimas), atlikite šiuos
veiksmus:
1. Jeigu ultragarsinis vaizdas yra užfiksuotas, norėdami atnaujinti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite

mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
2. Jeigu esamas režimas yra kitas nei B režimas, norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B

režimas)
arba greitąjį klavišą „F1“.
3. Pasirinktinai, sureguliuokite B vaizdą, naudodami B režimo valdymo elementus, esančius programinės
įrangos valdymo juostoje kairėje.
4. Pasirinkite norimą Color Doppler (Spalvotas Dopleris) režimą, kaip tai buvo aprašyta skyriuje „Color
Doppler mode“ (Spalvoto Doplerio režimas), sureguliuokite lango Color Doppler (Spalvotas Dopleris) dydį ir
padėtį. Naudodami režimo Color Doppler (Spalvotas Dopleris) valdymo elementus, esančius Color Doppler
(Spalvotas Dopleris) kairiojoje valdymo juostoje, sureguliuokite režimo Spalvotas Dopleris parametrus.
5. Norėdami parodyti veikiantį režimo Color Doppler (Spalvotas Dopleris) vaizdą su PW linija ant jo ir

užfiksuotą PW režimo vaizdą, spustelėkite mygtuką „CFM+PW mode“ (CFM+PW režimas)
, esantį
programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba spustelėkite klaviatūros greitąjį klavišą „F6“.
6. Norėdami pasirinkti PW režimo atskaitos vartelių padėtį, ultragarsinį vaizdą spustelėkite kairiuoju pelės
klavišu. Naudodami valdymo elementus, esančius PW režimo kairiojoje valdymo juostoje, sureguliuokite PW
atskaitos vartelių dydį ir padėtį.
7. Norėdami parodyti užfiksuotą režimo Color Doppler (Spalvotas Dopleris) vaizdą ir veikiantį PW režimo
vaizdą, spustelėkite mygtuką „CFM+PW mode“ (CFM+PW režimas) („PDI+PW mode“ (PDI+PW režimas)),

„DPDI+PW mode“ (DPDI+PW režimas)
arba spustelėkite klaviatūros greitąjį klavišą „F6“.
8. Pasirinktinai, sureguliuokite PW režimo atskaitos vartelių padėtį ir dydį.
9. Pasirinktinai, sureguliuokite PW režimo vaizdą, naudodami PW režimo valdymo elementus, esančius
programinės įrangos kairiojoje valdymo juostoje.
10. Norėdami užfiksuoti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)

arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
11. Pasirinktinai, atlikite matavimus ir pridėkite komentarų.
12. Pasirinktinai, atspausdinkite ir (arba) įrašykite ultragarsinį vaizdą.
13. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /

Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
14. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti daugiau CFM+PW režimo vaizdų, pakartokite žingsnius 4–13.

15. Norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B režimas)
klavišą „F1“.

arba klaviatūros greitąjį

Priklausomai nuo pasirinktų programinės įrangos parinkčių ir naudojamo ultragarsinio skenerio,
mygtukas „CFM+PW mode“ (CFM+PW režimas) (greitasis klavišas „F6“) gali leisti judėti per šias būsenas:
veikiantis CFM režimas + veikiantis PW režimas (trigubas), užfiksuotas CFM režimas + veikiantis PW
režimas. Jeigu skeneris nepalaiko trigubo režimo arba ši ypatybė parinktyse išjungta, tada naudojamos šios
būsenos: veikiantis CFM režimas + užfiksuotas PW režimas, užfiksuotas CFM režimas + veikiantis PW
režimas.
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7.10.

Spalvoto Doplerio ir PW režimas (pasirinktinai)

Programinė įranga palaiko kaitaliojimąsi tarp režimų Color Doppler (Spalvotas Dopleris) ir PW
(Impulsinis Dopleris). Norėdami kaitalioti režimus, atlikite šiuos veiksmus:
1. Jeigu ultragarsinis vaizdas yra užfiksuotas, norėdami atnaujinti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite

mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
2. Jeigu esamas režimas yra kitas nei B režimas, norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B

režimas)
arba greitąjį klavišą „F1“.
3. Pasirinktinai, sureguliuokite B vaizdą, naudodami B režimo valdymo elementus, esančius programinės
įrangos valdymo juostoje kairėje.
4. Pasirinkite norimą Spalvoto Doplerio režimą, kaip tai buvo aprašyta skyriuje „Color Doppler
mode“ (Spalvoto Doplerio režimas), sureguliuokite Spalvoto Doplerio lango dydį ir padėtį. Naudodami
Spalvoto Doplerio režimo valdymo elementus sureguliuokite Spalvoto Doplerio režimo parametrus.
5. Norėdami parodyti veikiantį Spalvoto Doplerio režimo vaizdą su PW linija ant jo ir užfiksuotą PW režimo

vaizdą, spustelėkite mygtuką „CFM+PW mode“ (CFM+PW režimas)
, esantį programinės įrangos
viršutinėje įrankių juostoje, arba spustelėkite klaviatūros greitąjį klavišą „F6“.
6. Norėdami pasirinkti PW režimo atskaitos vartelių padėtį, ultragarsinį vaizdą spustelėkite kairiuoju pelės
klavišu, sureguliuokite PW atskaitos vartelių dydį ir padėtį naudodami PW režimo valdymo elementus.

7. Norėdami parodyti PW režimo vaizdą, spustelėkite mygtuką „PW mode“ (PW režimas)
, esantį
programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba spustelėkite klaviatūros greitąjį klavišą „F4“.
8. Pasirinktinai, norėdami parodyti režimo Color Doppler (Spalvotas Dopleris) vaizdą su PW linija ant jo,
spustelėkite mygtuką „Color Doppler with PW-line“ (Spalvotas Dopleris su PW linija): „PW-line (CFM)“ (PW

linija (CFM)), „PW-line (PDI)“ (PW linija (PDI)), „PW-line (DPDI)“ (PW linija (DPDI))
, esantį
viršutinėje įrankių juostoje, arba greitąjį klavišą „F4“, sureguliuokite PW režimo atskaitos vartelių dydį ir
padėtį, o tada, norėdami parodyti PW režimo vaizdą, dar kartą spustelėkite mygtuką „PW mode“ (PW

režimas)
arba greitąjį klavišą „F4“.
9. Pasirinktinai, sureguliuokite PW režimo vaizdą naudodami PW režimo valdymo elementus.
10. Norėdami užfiksuoti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)

arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
11. Pasirinktinai, atlikite matavimus ir pridėkite komentarų.
12. Pasirinktinai, atspausdinkite ir (arba) įrašykite ultragarsinį vaizdą.
13. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /

Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
14. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti daugiau PW režimo vaizdų, pakartokite žingsnius 4–13.

15. Norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B režimas)
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7.11.

B+CW režimas (pasirinktinai)

Norėdami įjungti B+CW režimą, atlikite tokius veiksmus:
1. Jeigu ultragarsinis vaizdas yra užfiksuotas, norėdami atnaujinti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite

mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
2. Jeigu esamas režimas yra kitas nei B režimas, norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B

režimas)
arba greitąjį klavišą „F1“.
3. Pasirinktinai, sureguliuokite B vaizdą, naudodami B režimo valdymo elementus, esančius programinės
įrangos valdymo juostoje kairėje.

4. Atidarykite mygtuko „B+PW mode“ („B+PW režimas“)
meniu ir pasirinkite
meniu elementą „B+CW mode“ („B+CW režimas“) kad įjungtumėte skenuojantį B režimą su rodoma CW linija
ir sustabdytą CW režimo vaizdą. Jei „B+CW režimas“ buvo pasirinktas anksčiau ir šis pasirinkimas buvo
mygtuko išsaugotas, tuomet B+CW režimas taip pat gali būti iškviestas paspaudus greitąjį klavišą „F6“.
5. Naudodami kairįjį pelės mygtuką paspauskite ant B režimo vaizdo kad nustatytumėte CW kursoriaus
poziciją. Taip pat CW liniją galima nustatyti naudojant „CW Cursor Position“ (CW kursoriaus pozicija)
valdymo elementą, esantį CW režimo valdymo elementų juostoje programos lango kairėje pusėje.

6. Paspauskite „B+CW mode“ („B+CW režimas“) mygtuką
arba greitąjį klavišą „F6“ kad
sustabdytumėte B režimo skenavimą ir paleistumėte CW režimo skenavimą.
7. Pasirinktinai, nustatykite CW kursoriaus poziciją spaudydami kairįjį pelės klavišą ant B režimo vaizdo ir
naudodami CW kursoriaus pozicijos valdymo elementą.
8. Pasirinktinai, nustatykite CW režimo skenavimo parametrus naudodami valdymo elementus, esančius CW
režimo valdymo elementų juostoje.

9. Paspauskite „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti) mygtuką
arba klaviatūros klavišą
„SpaceBar“ (tarpas) kad sustabdytumėte skenavimą.
10. Pasirinktinai, atlikite matavimus ir pridėkite komentarų.
11. Pasirinktinai, atspausdinkite ir (arba) įrašykite ultragarsinį vaizdą.
12. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /

Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
13. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti daugiau B+CW režimo vaizdų, pakartokite žingsnius 4–12.

14. Norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B režimas)

arba greitąjį klavišą „F1“.

Mygtukas „B+CW mode“ („B+CW režimas“) ("F6" greitasis klavišas) keičia tokias skenavimo
būsenas: B paleistas + CW užfiksuotas, B užfiksuotas + CW paleistas.
Kai mygtukas su greituoju klavišu „F6“ keičia CW (PW) būsenas, mygtukas su greituoju klavišu
„F2“ gali būti naudojamas pasirinkti PW (CW) būsenas.
B ir PW/CW režimų vaizdų išsidėstymas (kairėje-dešinėje ar viršuje-apačioje) gali būti pasirinktas
programinės įrangos parinktyse (Menu->Tools->Options->Appearance->General (Meniu -> Įrankiai ->
Nustatymai -> Išvaizda -> Bendra)).
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7.12.

CW režimas (pasirinktinai)

Norėdami įjungti CW režimą, atlikite tokius veiksmus:
1. Jeigu ultragarsinis vaizdas yra užfiksuotas, norėdami atnaujinti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite

mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
2. Jeigu esamas režimas yra kitas nei B režimas, norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B

režimas)

arba greitąjį klavišą „F1“.

3. Atidarykite mygtuko „B+PW mode“ („B+PW režimas“)
meniu ir pasirinkite
meniu elementą „B+CW mode“ („B+CW režimas“) kad įjungtumėte skenuojantį B režimą su rodoma CW linija
ir sustabdytą CW režimo vaizdą. Jei „B+CW režimas“ buvo pasirinktas anksčiau ir šis pasirinkimas buvo
mygtuko išsaugotas, tuomet B+CW režimas taip pat gali būti iškviestas paspaudus greitąjį klavišą „F6“.
4. Nustatykite CW kursoriaus poziciją spaudydami kairįjį pelės klavišą ant B režimo vaizdo ir naudodami CW
kursoriaus pozicijos valdymo elementą.

5. Paspauskite mygtuką „CW mode“ („CW režimas“)

arba greitąjį klavišą „F4“ ir įjunkite CW režimą.

6. Pasirinktinai, paspauskite mygtuką „B with CW-line“ („B su CW linija“)
arba greitąjį klavišą
„F4“ kad įjungtumėte B režimą su rodoma CW linija, nustatykite CW kursoriaus poziciją ir dar kartą

paspauskite „CW mode“ („CW režimas“) mygtuką
arba greitąjį klavišą „F4“ kad įjungtumėte CW
režimą.
7. Pasirinktinai, nustatykite CW režimo skenavimo parametrus naudodami valdymo elementus, esančius CW
režimo valdymo elementų juostoje.

8. Paspauskite „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti) mygtuką
arba klaviatūros klavišą
„SpaceBar“ (tarpas) kad sustabdytumėte skenavimą.
9. Pasirinktinai, atlikite matavimus ir pridėkite komentarų.
10. Pasirinktinai, atspausdinkite ir (arba) įrašykite ultragarsinį vaizdą.
11. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /

Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
12. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti daugiau CW režimo vaizdų, pakartokite žingsnius 4–11.

13. Norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B režimas)
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7.13.

Spalvoto Doplerio + CW režimas (pasirinktinai)

Norėdami įjungti Spalvoto Doplerio + CW režimą, atlikite tokius veiksmus:
1. Jeigu ultragarsinis vaizdas yra užfiksuotas, norėdami atnaujinti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite

mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
2. Jeigu esamas režimas yra kitas nei B režimas, norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B

režimas)
arba greitąjį klavišą „F1“.
3. Pasirinktinai, sureguliuokite B vaizdą, naudodami B režimo valdymo elementus, esančius programinės
įrangos valdymo juostoje kairėje.
4. Įjunkite norimą Spalvoto Doplerio režimą kaip aprašyta skyrelyje „Spalvoto Doplerio režimas“, nustatykite
Spalvoto Doplerio lango dydį ir poziciją. nustatykite Spalvoto Doplerio režimo skenavimo parametrus
naudodami valdymo elementus, esančius Spalvoto Doplerio režimo valdymo elementų juostoje.
5. Atidarykite mygtuko „CFM+PW mode“ („CFM+PW režimas“) ar „PDI+PW mode“ („PDI+PW režimas“) ar

„DPDI+PW mode“ („DPDI+PW režimas“)
meniu ir pasirinkite meniu
elementą „CFM+CW mode“ („CFM+CW režimas“) kad įjungtumėte skenuojantį Spalvoto Doplerio režimą su
rodoma CW linija ir sustabdytą CW režimo vaizdą. Jei „CFM+CW režimas“ buvo pasirinktas anksčiau ir šis
pasirinkimas buvo mygtuko išsaugotas, tuomet CFM+CW režimas taip pat gali būti iškviestas paspaudus
greitąjį klavišą „F6“.
6. Nustatykite CW kursoriaus poziciją spaudydami kairįjį pelės klavišą ant CFM režimo vaizdo ir naudodami
CW kursoriaus pozicijos valdymo elementą.
7. Paspauskite mygtuką „CFM+CW mode“ („CFM+CW režimas“) ar „PDI+CW mode“ („PDI+CW režimas“) ar

„DPDI+CW mode“ („DPDI+CW režimas“)
arba greitąjį klavišą „F6“ dar kartą kad įjungtumėte
sustabdyto Spalvoto Doplerio ir skenuojančio CW režimą.
8. Pasirinktinai, nustatykite CW kursoriaus poziciją.
9. Pasirinktinai, nustatykite CW režimo skenavimo parametrus naudodami valdymo elementus, esančius CW
režimo valdymo elementų juostoje.

10. Paspauskite „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti) mygtuką
arba klaviatūros klavišą
„SpaceBar“ (tarpas) kad sustabdytumėte skenavimą.
11. Pasirinktinai, atlikite matavimus ir pridėkite komentarų.
12. Pasirinktinai, atspausdinkite ir (arba) įrašykite ultragarsinį vaizdą.
13. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /

Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
14. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti daugiau CFM+CW režimo vaizdų, pakartokite žingsnius 4–13.

15. Norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B režimas)

arba greitąjį klavišą „F1“.

Mygtukas „CFM+CW mode“ („CFM+CW režimas“) ("F6" greitasis klavišas) keičia tokias skenavimo
būsenas: CFM paleistas + CW užfiksuotas, CFM užfiksuotas + CW paleistas.
Kai mygtukas su greituoju klavišu „F6“ keičia CW (PW) būsenas, mygtukas su greituoju klavišu
„F2“ gali būti naudojamas pasirinkti PW (CW) būsenas.
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7.14.

Spalvoto Doplerio ir CW režimas (pasirinktinai)

Programinė įranga palaiko kaitaliojimąsi tarp režimų Color Doppler (Spalvotas Dopleris) ir CW
(Nepertraukiamas Dopleris). Norėdami kaitalioti režimus, atlikite šiuos veiksmus:
1. Jeigu ultragarsinis vaizdas yra užfiksuotas, norėdami atnaujinti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite

mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
2. Jeigu esamas režimas yra kitas nei B režimas, norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B

režimas)
arba greitąjį klavišą „F1“.
3. Pasirinktinai, sureguliuokite B vaizdą, naudodami B režimo valdymo elementus.
4. Įjunkite norimą Spalvoto Doplerio režimą kaip aprašyta skyrelyje „Spalvoto Doplerio režimas“, nustatykite
Spalvoto Doplerio lango dydį ir poziciją. nustatykite Spalvoto Doplerio režimo skenavimo parametrus
naudodami valdymo elementus, esančius Spalvoto Doplerio režimo valdymo elementų juostoje.
5. Atidarykite mygtuko „CFM+PW mode“ („CFM+PW režimas“) ar „PDI+PW mode“ ar „DPDI+PW

mode“ (angl. mode - režimas)
meniu ir pasirinkite meniu elementą
„CFM+CW mode“ („CFM+CW režimas“) kad įjungtumėte skenuojantį Spalvoto Doplerio režimą su rodoma
CW linija ir sustabdytą CW režimo vaizdą. Jei „CFM+CW režimas“ buvo pasirinktas anksčiau ir šis
pasirinkimas buvo mygtuko išsaugotas, tuomet CFM+CW režimas taip pat gali būti iškviestas paspaudus
greitąjį klavišą „F6“.
6. Nustatykite CW kursoriaus poziciją spaudydami kairįjį pelės klavišą ant CFM režimo vaizdo ir naudodami
CW kursoriaus pozicijos valdymo elementą.

7. Paspauskite mygtuką „CW mode“ („CW režimas“)
arba greitąjį klavišą „F4“ ir įjunkite CW režimą.
8. Pasirinktinai, paspauskite mygtuką „Color Doppler with CW-line“ („Spalvotas Dopleris su CW linija“) („CWline (CFM)“ („CW linija (CFM)“)) ar „CW-line (PDI)“ („CW linija (PDI)“) ar „CW-line (DPDI)“ („CW linija

(DPDI)“)

arba greitąjį klavišą „F4“ kad įjungtumėte Spalvoto Doplerio režimą su CW linija,

nustatykite CW kursoriaus poziciją ir dar kartą paspauskite mygtuką „CW mode“ („CW režimas“)
arba greitąjį klavišą „F4“ kad įjungtumėte CW režimą.
9. Pasirinktinai, nustatykite CW režimo skenavimo parametrus naudodami CW režimo valdymo elementus.
10. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /

Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
11. Pasirinktinai, atlikite matavimus ir pridėkite komentarų.
12. Pasirinktinai, atspausdinkite ir (arba) įrašykite ultragarsinį vaizdą.
13. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /

Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
14. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti daugiau CW režimo vaizdų, pakartokite žingsnius 4–13.

15. Norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B režimas)
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7.15.

B+Spalvoto M režimas (pasirinktinai)

Norėdami įjungti B+Color M (B+Spalvotas M) režimą, atlikite tokius veiksmus:
1. Jeigu ultragarsinis vaizdas yra užfiksuotas, norėdami atnaujinti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite

mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
2. Jeigu esamas režimas yra kitas nei B režimas, norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B

režimas)
arba greitąjį klavišą „F1“.
3. Pasirinktinai, sureguliuokite B vaizdą, naudodami B režimo valdymo elementus.
4. Įjunkite CFM Doplerio režimą kaip aprašyta skyrelyje „Spalvoto Doplerio režimas“, nustatykite Spalvoto
Doplerio lango dydį ir poziciją. nustatykite Spalvoto Doplerio režimo skenavimo parametrus naudodami
valdymo elementus, esančius Spalvoto Doplerio režimo valdymo elementų juostoje.
5. Norėdami parodyti CFM režimo vaizdą su M linija ant jo, spustelėkite mygtuką „Color M line“ (Spalvota M

linija)
, esantį programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba greitąjį klavišą „F2“.
6. Norėdami pasirinkti M linijos padėtį, B+CFM režimo ultragarsinį vaizdą spustelėkite kairiuoju pelės klavišu.
Alternatyvus būdas pasirinkti M liniją yra naudoti valdymo elementą „Line Position“ (Linijos padėtis), esantį M
režimo kairiojoje valdymo juostoje.
7. Norėdami parodyti B+Color M (B+Spalvotas M) režimo vaizdą, spustelėkite mygtuką „B+Color M

mode“ (B+Spalvotas M režimas)
, esantį programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba
spustelėkite klaviatūros greitąjį klavišą „F2“.
8. Pasirinktinai, nustatykite M linijos padėtį paspausdami pele ant B režimo vaizdo. Linijos padėtis ir Doplerio
lango dydis taip pat gali būti nustatomi naudojant Doppler Window (Doplerio langas) valdymo elementus,
esančius kairiojoje CFM valdymo juostoje. Doplerio lango dydį taip pat galima keisti paspaudus kairįjį pelės
klavišą ant Doplerio lango kraštą vaizduojančios linijos (B ar M režimo vaizde), perkėlus pelės žymeklį ir dar
kartą paspaudus pele ant vaizdo siekiant užbaigti perkėlimą.
9. Pasirinktinai, nustatykite CFM ir M režimų skenavimo parametrus naudodami CFM ir M režimų valdymo
elementus.

10. Paspauskite „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti) mygtuką
arba klaviatūros klavišą
„SpaceBar“ (tarpas) kad sustabdytumėte skenavimą.
11. Pasirinktinai, atlikite matavimus ir pridėkite komentarų.
12. Pasirinktinai, atspausdinkite ir (arba) įrašykite ultragarsinį vaizdą.
13. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /

Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
14. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti daugiau B+Color M režimo vaizdų, pakartokite žingsnius 4–13.

15. Norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B režimas)

arba greitąjį klavišą „F1“.

B ir M režimų vaizdų išsidėstymas (kairėje-dešinėje ar viršuje-apačioje) gali būti pasirinktas
programinės įrangos parinktyse (Menu->Tools->Options->Appearance->General (Meniu -> Įrankiai ->
Nustatymai -> Išvaizda -> Bendra)).
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7.16.

Spalvoto Doplerio ir Spalvoto M režimas (pasirinktinai)

Programinė įranga palaiko kaitaliojimąsi tarp režimų Color Doppler (Spalvotas Dopleris) ir Color M
(Spalvotas M). Norėdami kaitalioti režimus, atlikite šiuos veiksmus:
1. Jeigu ultragarsinis vaizdas yra užfiksuotas, norėdami atnaujinti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite

mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
2. Jeigu esamas režimas yra kitas nei B režimas, norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B

režimas)
arba greitąjį klavišą „F1“.
3. Pasirinktinai, sureguliuokite B vaizdą, naudodami B režimo valdymo elementus.
4. Įjunkite CFM Doplerio režimą kaip aprašyta skyrelyje „Spalvoto Doplerio režimas“, nustatykite Spalvoto
Doplerio lango dydį ir poziciją. nustatykite Spalvoto Doplerio režimo skenavimo parametrus naudodami
valdymo elementus, esančius Spalvoto Doplerio režimo valdymo elementų juostoje.
5. Norėdami parodyti CFM režimo vaizdą su M linija ant jo, spustelėkite mygtuką „Color M line“ (Spalvota M

linija)
, esantį programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba greitąjį klavišą „F2“.
6. Norėdami pasirinkti M linijos padėtį, B+CFM režimo ultragarsinį vaizdą spustelėkite kairiuoju pelės klavišu.
Alternatyvus būdas pasirinkti M liniją yra naudoti valdymo elementą „Line Position“ (Linijos padėtis), esantį M
režimo kairiojoje valdymo juostoje.
7. Norėdami parodyti Color M (Spalvotas M) režimo vaizdą, paspauskite mygtuką „Color M mode“ (Spalvoto

M režimas)
, esantį programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba greitąjį klavišą „F4“.
8. Pasirinktinai, norėdami parodyti CFM vaizdą su M linija, paspauskite mygtuką „Color M line“ (Spalvoto M

linija)

, esantį programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje, arba greitąjį klavišą „F4“. Nustatykite

M linijos padėtį ir dar kartą paspauskite „Color M mode“ (Spalvoto M režimas) mygtuką
arba greitąjį
klavišą „F4“, kad būtų parodytas Spalvoto M režimo vaizdas.
9. Pasirinktinai, nustatykite CFM ir M režimų skenavimo parametrus naudodami CFM ir M režimų valdymo
elementus.

10. Paspauskite „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti) mygtuką
arba klaviatūros klavišą
„SpaceBar“ (tarpas) kad sustabdytumėte skenavimą.
11. Pasirinktinai, atlikite matavimus ir pridėkite komentarų.
12. Pasirinktinai, atspausdinkite ir (arba) įrašykite ultragarsinį vaizdą.
13. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /

Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
14. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti daugiau Color M režimo vaizdų, pakartokite žingsnius 4–13.

15. Norėdami įeiti į B režimą, spustelėkite mygtuką „B mode“ (B režimas)
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8. Ultragarsinio skenavimo išankstinių konfigūracijų naudojimas

Norėdami panaudoti ultragarsinio skenavimo konfigūracijas (išankstines parinktis), atlikite šiuos
veiksmus:

1. Spustelėdami mygtuką „Presets“ (konfigūracijos)
, esantį programinės įrangos apatinėje įrankių
juostoje, atidarykite kairėje pusėje esančią „Presets“ valdymo juostą (jeigu neatidaryta).
2. Pelės žymeklį perkelkite ant norimos naudoti išankstinės parinkties, esančios galimų išankstinių parinkčių
sąraše.
3. Norėdami naudoti išankstinę parinktį, spustelėkite kairiuoju pelės klavišu.
4. Pasirinktinai, norėdami naudoti kurią nors kitą išankstinę parinktį, pakartokite žingsnius 2–3.
Naudojant išankstinę parinktį, iš pradžių programinė įranga įeina į atitinkamą skenavimo režimą,
kuris buvo naudojamas per išankstinės parinkties įrašymą, tada ji nustato to režimo valdymo elementų
skenavimo parametrus.
TELEMED
Programinės įrangos „Echo Wave II“ naudotojo vadovas

Ver. 2.8.9

2020.07.01

Psl. 46 iš 213

Echo Wave II programos pagrindinė versija: 3
Paskutinės naudotos išankstinės parinkties (preset) pavadinimas yra rodomas valdymo juostos
viršuje. Jei po išankstinės parinkties panaudojimo buvo keičiami skenavimo parametrai, tai bus indikuojama
valdymo juostos viršuje išvedant tekstą „(modified)“ („(pakeista)“).
Norėdami panaudoti ultragarsinio skenavimo išankstinę parinktį naudodami klaviatūrą, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Spustelėdami klaviatūros klavišą „7“ (mygtuko „Presets“ (išankstinės parinktys) greitasis klavišas),
atidarykite (suaktyvinkite) „Presets“ (išankstinės parinktys) kairiąją valdymo juostą.
2. Norėdami pasirinkti norimą naudoti išankstinę parinktį, naudokite klaviatūros kryptinius klavišus
„Up“ (aukštyn) ir „Down“ (žemyn).
3. Norėdami naudoti pasirinktą išankstinę parinktį, spustelėkite klaviatūros klavišą „Enter“ (įvesti)..
4. Pasirinktinai, norėdami naudoti kurią nors kitą išankstinę parinktį, pakartokite žingsnius 2–3.
Norėdami dabartinius ultragarsinio skenavimo parametrus tolesniam naudojimui įrašyti kaip
išankstinę parinktį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Spustelėdami mygtuką „Presets“ (išankstinės parinktys)
, esantį programinės įrangos apatinėje
įrankių juostoje, atidarykite kairėje pusėje esančią „Presets“ (išankstinės parinktys) valdymo juostą (jeigu
neatidaryta).
2. Spustelėkite mygtuką „Save“ (Įrašyti)
, kuris yra „Presets“ (išankstinės parinktys) valdymo
juostos apačioje. Po to atsiras langas, skirtas įvesti išankstinės parinkties pavadinimą.

3. Atidaryto lango viduje įveskite norimos išankstinės parinkties pavadinimą (skirtingą nei kitų išankstinių
parinkčių pavadinimai), kuris bus rodomas išankstinių parinkčių sąraše ir spustelėkite mygtuką „OK“ ("Taip").
Langas bus uždarytas, o išankstinė parinktis atsiras išankstinių parinkčių sąraše.
Prašome atkreipti dėmesį, kad išankstinėse parinktyse saugomi visų režimų visi ultragarsinio
skenavimo parametrai, nesvarbu, kuris režimas buvo naudotas kuriant išankstinę parinktį. Tai yra, jeigu
išankstinė parinktis sukurta B režimu, ji taip pat įrašys ir įkels visų galimų režimų parametrus (B, M, CFM,
PDI, DPDI, PW, CW).
Išankstinėje parinktyje išsaugomi šiuo metu prijungto skenerio + daviklio tipo identifikatoriai. Jeigu
norite padaryti išankstinių parinkčių atsarginę kopiją, jums reikės naudoti išankstinių parinkčių importo /
eksporto įrankį, esantį programinės įrangos parinktyse („Menu->Tools->Options->Scanning Control>Presets->Import and Export“) (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai -> Skenavimo valdymas -> Konfigūracijos ->
Importas ir eksportas) arba atsarginių kopijų įrankį ("Menu->Tools->Backup/Restore") (Meniu -> Įrankiai ->
Atsarginė kopija). Daugiau informacijos apie atsarginės kopijos sukūrimą pateikta skyriuje „Dažnai
užduodami klausimai“.
Norėdami pašalinti ultragarsinio skenavimo išankstinę parinktį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Spustelėdami mygtuką „Presets“ (išankstinės parinktys)
, esantį programinės įrangos apatinėje
įrankių juostoje, atidarykite kairėje pusėje esančią „Presets“ (išankstinės parinktys) valdymo juostą (jeigu
neatidaryta).
2. Pelės žymeklį perkelkite ant norimos pašalinti išankstinės parinkties, esančios galimų išankstinių parinkčių
sąraše.
3. Norėdami pasirinkti išankstinę parinktį, spustelėkite kairiuoju pelės klavišu. Tai pritaikys pasirinktą
išankstinę parinktį.
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4. Spustelėkite mygtuką „Delete“ (Šalinti)
, kuris yra „Presets“ (išankstinės parinktys) valdymo
juostos apačioje. Po to atsiras langas, kuriame jūs turėtumėte patvirtinti išankstinės parinkties šalinimo
operaciją.

5. Norėdami pašalinti išankstinę parinktį, atsidariusiame lange spustelėkite mygtuką „Yes“ (Taip). Norėdami
atšaukti išankstinės parinkties šalinimo operaciją, spustelėkite mygtuką „No“ (Ne) arba „Cancel“ (Atšaukti).
6. Pasirinktinai, norėdami pašalinti kitas išankstines parinktis, pakartokite žingsnius 2–5.
Norėdami pašalinti išankstinę parinktį jos nepanaudoję, išankstinės parinkties pasirinkimui
suaktyvintos „Presets“ (išankstinės parinktys) valdymo juostos viduje naudokite klaviatūros kryptinius
klavišus „Up“ (Į viršų) ir „Down“ (žemyn). Tada, norėdami pašalinti pasirinktą išankstinę parinktį, paspauskite
mygtuką „Delete“ (Šalinti).
Norėdami dabartinius ultragarsinio skenavimo parametrus įrašyti tolesniam naudojimui kaip nuostatų
failą ar nukopijuoti į kitą ultragarsinį skenerį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Spustelėdami mygtuką „Presets“ (išankstinės parinktys)
, esantį programinės įrangos apatinėje
įrankių juostoje, atidarykite kairėje pusėje esančią „Presets“ (išankstinės parinktys) valdymo juostą (jeigu
neatidaryta).
2. Spustelėkite mygtuką „Save applied settings to file" (Įrašyti naudojamas nuostatas į failą)
, kuris yra „Presets“ (išankstinės parinktys) valdymo juostos apačioje. Po to
atsiras failo įrašymo langas, skirtas įvesti failo pavadinimą.
3. Atidaryto lango „Save file as“ (Įrašyti failą kaip) viduje įveskite failo pavadinimą ir spustelėkite mygtuką
„Save“ (Įrašyti).
Norėdami ultragarsinio skenavimo parametrus įkelti iš nuostatų failo (pvz., kuris buvo nukopijuotas iš
kito ultragarsinio skenerio) ar prieš tai įrašyto TPD / TVD vaizdo failo, atlikite šiuos veiksmus:

1. Spustelėdami mygtuką „Presets“ (išankstinės parinktys)
, esantį programinės įrangos apatinėje
įrankių juostoje, atidarykite kairėje pusėje esančią „Presets“ (išankstinės parinktys) valdymo juostą (jeigu
neatidaryta).
2. Spustelėkite mygtuką „Apply settings from file“ (Naudoti nuostatas iš failo)
,
kuris yra „Presets“ (išankstinės parinktys) valdymo juostos apačioje. Po to atsiras failo atsidarymo langas.
3. Atidaryto lango „Open“ (Atidaryti) viduje pasirinkite norimų naudoti nuostatų failo pavadinimą ir
spustelėkite mygtuką „Open“ (Atidaryti).
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9. Naudojimasis filmo valdymo elementais
Pagal numatymą, programinė įranga automatiškai įrašo paskutinius nuskenuotus ultragarsinių
vaizdų kadrus į filmo atmintį (buferį). Filmo atminties būsena rodoma programinės įrangos apatiniame
dešiniajame kampe šiais eigos indikatoriais:
.Eigos juostos užpildymas grafiškai nurodo, kiek filmo
atminties naudoja įrašyti kadrai palyginti su bendru filmo atminties dydžiu. Eigos juostos centre esantis
skaičius nurodo, kiek kadrų buvo užfiksuota (kadrų skaičius, kuris šiuo metu saugomas filmo atmintyje). Kai
filmo atmintis užpildoma, naujai skenuojami kadrai perrašomi ant ankstesnių kadrų ir tai nurodoma perkeliant
vertikalią grafinę liniją. Svarbu tai, kad filmo atmintis veikia tokiu specialiu būdu, kad naudotojas visada
matytų paskutinius nuskenuotus ir užfiksuotus kadrus. Taigi, iš esmės jums nereikia rūpintis, ar filmo buferis
yra pilnas ar ne – filmas visada išsaugos paskutinius nuskenuotus kadrus. Raudonas apskritimas eigos
juostos viduje nurodo, kad šiuo metu tiesiogiai skenuojama ir fiksuojama į filmo atmintį. Jei skenavimo metu
norite ištrinti anksčiau nuskenuotus kadrus is filmo atminties, tai galite atlikti paspaudę klavišų kombinaciją
Alt+C aba sustabdydami ir vėl paleisdami skenavimą.
Dažniausiai filmo valdymo elementai naudojami tokiu būdu:
1. Pasirinkite norimą skenavimo režimą ir nuskenuokite dominančią anatominę struktūrą.
2. Norėdami užfiksuoti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)

arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
3. Pasirinkite norimą ultragarsinį kadrą, naudodami filmo judėjimo mygtukus Previous Frame (Ankstesnis
kadras) ir Next Frame (Kitas kadras), esančius programinės įrangos apatiniame dešiniajame kampe.

.
Mygtukus galima spustelėti pele (norėdami greitai atlikti žingsnius, kurį laiką palaikykite nuspaudę
mygtuką). Taip pat galite pelės žymeklį perkelti ant šių mygtukų ir pasirinkti ankstesnį / kitą kadrus sukdami
pelės ratuką (jeigu yra) be jokio spustelėjimo. Alternatyvus būdas pasirinkti kadrą yra naudotis klaviatūros
klavišais „<“ ir „>“, esančiais šalia klaviatūros klavišo „SpaceBar“ (tarpas), arba naudoti klaviatūros
daugialypės terpės klavišus (jeigu yra). Jeigu mygtukai „Previous Frame“ (Ankstesnis kadras) ar „Next
Frame“ (Kitas kadras) yra suaktyvinti (sufokusuoti), tada žingsniavimas per kadrus gali būti atlikti klaviatūros
kryptiniais klavišais Left/Right (Kairė / Dešinė), klaviatūros klavišais Home/End (Pradžia / Pabaiga), o
funkcijoms Play/Pause (Leisti / Pristabdyti) gali būti naudojami klaviatūros kryptiniai klavišai Up/Down (Į viršų
/ Žemyn).
Filmo peržiūros (atkūrimo) indikatorius
rodo, kiek kadrų užfiksuota filmo atmintyje ir kuris
kadras šiuo metu stebimas. Pavyzdžiui „10/50“ reiškia, kad mes stebime 10-tą kadrą iš 50-ties esamų. Taip
pat dabartinė kadro padėtis nurodoma naudojant vertikalią grafinę liniją. Paskutinis kadras (pvz., 50 / 50) yra
tas, kurį matėme, kai užfiksavome kadrus (sustabdėme skenavimą).
4. Pasirinktinai, atlikite pasirinktų kadrų apdorojimą naudodami vaizdų pagerinimą (image enhancement),
gama korekciją, šviesumo ir kontrasto keitimą.
5. Pasirinktinai, atlikite matavimus, skaičiavimus.
6. Pasirinktinai, atspausdinkite arba įrašykite dabartinį vaizdą.
7. Norėdami iš naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)
arba klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas). Filmo buferis bus išvalytas ir bus pradėti įrašinėti naujai
skenuojami kadrai.
8. Pasirinktinai, norėdami nuskenuoti vaizdų, atlikite žingsnius 1–7.
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Alternatyvus būdas kontroliuoti filmo kadrų pasirinkimą ir grojimą/atkūrimą, yra naudoti dešinėje

esančią „Cine“ (Filmas) valdymo juostą, kuri gali būti atidaryta spustelint mygtuką „Cine“ (Filmas)
esantį programinės įrangos įrankių juostos viršuje, arba klaviatūros greitąjį klavišą F11.

„Cine“ valdymo juosta skenuojant

Po užfiksavimo

,

Pasirinkus 10-tą kadrą

Skenuojant galimas tik mygtukas „Record/Stop“ (Įrašyti / Sustabdyti), leidžiantis rankiniu būdu
pasirinkti, kada ultragarsinis kadrų įrašymas pradedamas ir kada įrašymas baigiamas. Pirmu šio mygtuko
spustelėjimu išvalomas filmo buferis ir pradedamas įrašymas. Antru mygtuko „Record/Stop“ (Įrašyti /
Sustabdyti) spustelėjimu užfiksuojamas ultragarsinis skenavimas ir sustabdomas įrašymas. Norėdami iš
naujo pradėti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti) arba
klaviatūros klavišą „SpaceBar“ (tarpas).
Kai ultragarsinis vaizdas užfiksuotas, norint pasirinkti norimą kadrą, „Cine“ (Filmas) valdymo juostos
viduje galima naudoti kadrų pasirinkimo slinkties juostą „Current frame“ (Dabartinis kadras). Kadrai gali būti
pasirinkti pele velkant slinkties juostos šliaužiklį arba pelės žymeklį perkeliant ant slinkties juostos ir pasukant
pelės ratuką (jeigu yra). Jeigu slinkties juosta aktyvi, tada norimas kadras gali būti pasirinktas naudojant
klaviatūros kryptinius klavišus Left / Right (Kairė / Dešinė). Pirmas kadras gali būti greitai pasirinktas
spustelėjus klaviatūros klavišą „Home“ (Pradžia), o paskutinis kadras (kuris buvo matomas po užfiksavimo)
gali būti greitai pasirinktas spustelint klaviatūros klavišą „End“ (Pabaiga).
Norėdami paleisti įrašytus kadrus ar pristabdyti leidimą, spustelėkite mygtuką „Play/Pause“ (Leisti /
Pristabdyti). Alternatyvus būdas paleisti filmą ar pristabdyti atkūrimą yra naudotis klaviatūros daugialypės
terpės klavišais (jeigu yra). Kai atkūrimo metu pasiekiamas paskutinis kadras, atkūrimas iš naujo pradedama
nuo pirmo kadro.
Filmo talpa gali būti reguliuojama programinės įrangos parinktyse (Menu->Tools->Options>Scanning Control->Cine (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai -> Skenavimo valdymas -> Filmas)). Pakeitę filmo
dydį, dialogo langą Options (Parinktys) uždarykite spustelėdami mygtuką „OK“ ("Taip") ir iš naujo paleiskite
programinę įrangą.
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10.

Ultragarsinių vaizdų kokybės reguliavimas

Norėdami pakeisti skenavimo režimą, spustelėkite pele norimo režimo (B, M, CFM) mygtuką, esantį
viršutinėje įrankių juostoje, arba skenavimo režimą pakeiskite atitinkamam režimui naudodami klaviatūros
greituosius klavišus F1F7.
Norėdami reguliuoti pasirinkto režimo norimą parametrą, atlikite šiuos veiksmus:
1. Spustelėdami atitinkamą mygtuką, esantį programinės įrangos apatinėje įrankių juostoje (arba
atitinkamą klaviatūros greitąjį klavišą „1“  „7“), atidarykite (suaktyvinkite) norimo režimo kairiąją valdymo
juostą.

Čia: 1 – B režimas, 2 – M režimas, 3 –Color Doppler (Spalvotas Dopleris) režimas (pasirinktinai), 4 –
Pulsed Wave Doppler (Impulsinis Dopleris) režimas (pasirinktinai), 5 – TGC valdymo elementai, 6 – Paletės
ir spalvų žemėlapiai, 7 – Išankstinės parinktys.
Alternatyviai, jūs galite pelės žymeklį perkelti į ekrano kairę pusę, šiek tiek palaukti, o atsiradusioje
automatiškai nerodomoje kairiojoje įrankių juostoje spustelėti norimo sureguliuoti skenavimo režimo mygtuką.
2. Kiekvienoje valdymo juostoje gali būti sudėtinių valdymo elementų puslapių. Pasirinktinai,
atsiradusios valdymo juostos viduje pasirinkite valdymo elementų puslapį, kur yra norimo sureguliuoti
parametro valdymo elementas, spustelėdami mygtukus „<“ ir „>“, kurie yra pasirinktos valdymo juostos
apačioje. Jeigu valdymo juosta aktyvi, tada jos puslapiai gali būti pakeisti spustelint klaviatūros klavišus
„Page Up“ (puslapis į viršų) ir „Page Down“ (puslapis žemyn).
3. Pelės žymeklį perkelkite ant norimo sureguliuoti parametro valdymo elemento ir sureguliuokite
pasukdami pelės ratuką (jeigu pelė turi ratuką) arba atitinkamus valdymo elementus spustelėdami kairiuoju
pelės klavišu, priklausomai nuo valdymo tipo. Kiekvieno režimo valdymo juostos taip pat palaiko naršymą
klaviatūra. Taigi, jeigu valdymo juosta aktyvi, tada aktyvus valdymo elementas jo viduje gali būti pasirinktas
spustelint klaviatūros kryptinius klavišus „Up“ (Į viršų) ir „Down“ (žemyn), o aktyvaus valdymo elemento
reikšmė gali būti pakeista spustelint klaviatūros kryptinius klavišus „Left“ (Į kairę) ir „Right" (Į dešinę).
Pasirinktinai, aktyvus valdymo elementas gali būti nurodytas skirtinga jo antraštės spalva arba skirtingai
nuspalvintais stačiakampiais valdymo elementų kairėje ir dešinėje.
4. Pasirinktinai, norėdami sureguliuoti reikiamus parametrus, pakartokite žingsnius 1–3.
Kiekvieno režimo parametrai, kuriuos galima reguliuoti, bus aprašyti tolesniuose skyriuose.
Reguliuoti leidžiama tik veikiant šiuo metu pasirinktu skenavimo režimu, tad kai kurie mygtukai ir
valdymo elementai gali būti negalimi.
Skenavimo metu programinė įranga išveda kadrų dažnį. Išvedimo formatas yra “FPS x/y”
,
kur x - išvedimo į kompiuterio ekraną kadrų dažnis (FPS), y - ultragarsinio skenavimo/filmo įrašymo kadrų
dažnis (FPS), FPS (angl. Frames per Second) - kadrų skaičius per sekundę. Čia paminėtos x ir y reikšmės
gali skirtis, nes, priklausomai nuo pasirinktų skenavimo parametrų, ultragarsinis skeneris gali skenuoti
didesniu FPS nei kompiuteris gali išvesti į ekraną.

Echo Wave II programos pagrindinė versija: 3

10.1.

B režimo valdymo elementų reguliavimas

Norėdami reguliuoti B režimo valdymo elementus, atidarykite B režimo valdymo elementus kairiojoje

valdymo juostoje, spustelėdami mygtuką „B controls“ (B režimo valdymo elementai)
, kuris yra
programinės įrangos apatinėje įrankių juostoje, arba klaviatūros greitąjį klavišą „F1“. Šios valdymo juostos
viduje B režimo valdymo elementai suskirstyti į šiuos 3 puslapius:
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10.1.1.

Fokusavimas

Aprašymas
Valdymo elementas Focus (Fokusavimas) optimizuoja ultragarsinį vaizdą, konkrečioje (-se) srityje (se) padidindamas skiriamąją gebą. Techninė įranga palaiko dinaminius (pasirinktinai) ir statinius fokusavimo
režimus. Veikiant dinaminiu fokusavimo režimu, ultragarsinis spindulys sufokusuojamas per visą jo ilgį.
Veikiant statiniu fokusavimo režimu, ultragarsinis spindulys sufokusuojamas ties pasirinktomis sritimis
(fokusavimo zonomis). Veikiant statiniu fokusavimo režimu, galima pasirinkti norimą fokusavimo sričių
(centrų) skaičių. Prašome atkreipti dėmesį, kad didesnis centrų (aktyvių fokusavimo zonų) skaičius sumažina
kadrų dažnį. Veikiant statiniu ir dinaminiu fokusavimo režimais, jums reikės pasirinkti fokusavimo gylį
(stebėkite trikampius fokusavimo žymeklius šalia gylio skalės). Veikiant statiniu fokusavimo režimu, prieš
reguliuojant fokusavimo gylį, jums gali reikėti pasirinkti centrų rinkinį, kuriuo taip pat apibrėžiama, ties kokiu
gyliu išdėstytos fokusavimo zonos. Visada bandykite sureguliuoti centrus, kad fokusavimo žymekliai būtų
dominančios anatominės struktūros centre.
Reikšmės
Esamas fokusavimo gylio reikšmių sąrašas priklauso nuo naudojamo skenerio ir daviklio.
Fokusavimo gylio matavimo vienetai – milimetrai (mm).
Reguliavimas
Norėdami naudoti dinaminio fokusavimo režimą (pasirinktinai),
uždėkite varnelę ant žymimojo langelio „Dynamic Focus“ (Dinaminis
fokusavimas), o tada reguliuokite fokusavimo gylį naudodami valdymo

elementą „Focus“ (Fokusavimas)

.

Norėdami naudoti statinio fokusavimo režimą, nuimkite varnelę
nuo žymimojo langelio „Dynamic Focus“ (Dinaminis fokusavimas). Tada
pasirinkite fokusavimo rinkinį, priklausantį nuo norimo naudoti fokusavimo
gylio. Fokusavimo rinkiniai su mažais identifikatoriais yra mažuose
gyliuose, o rinkiniai su dideliais identifikatoriais yra didesniuose gyliuose.
Pasirinktinai, pasirinkite centrų skaičių (aktyvias fokusavimo zonas). Tada
sureguliuokite fokusavimo gylį, naudodami valdymo elementą
„Focus“ (Fokusavimas).

Patarimai
Norėdami pasiekti aukštesnį kadrų dažnį, naudokite statinį fokusavimą (nuimkite varnelę nuo
žymimojo langelio „Dynamic Focus“ (Dinaminis fokusavimas) su nedideliu centrų skaičiumi („Focuses
Number“ (Centrų skaičius) reikšmę nustatykite kaip 1).
Sąsajos su kitais valdymo elementais
Sureguliavus valdymo elementą „Depth“ (Gylis), jums gali reikėti sureguliuoti Focus (Fokusavimas)
valdymo elementus.
Veikiant skirtingais skenavimo režimais (B, CFM, PW), fokusavimo funkcionavimas gali būti
reguliuojamas programinės įrangos parinktyse („Menu->Tools->Options->Scanning Control“ (Meniu ->
Įrankiai -> Nustatymai -> Skenavimo valdymas) antriniuose skirtukuose „B mode“ (B režimas), „Color
Doppler mode“ (Spalvoto Doplerio režimas), „PW Doppler mode“ (PW Doplerio režimas).
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Biologinis poveikis
Reguliuojant valdymo elementą Focus (Fokusavimas), gali pasikeisti TI (Thermal Index, liet. terminis
indeksas) ir MI (Mechanical Index, liet. mechaninis indeksas) reikšmės.

10.1.2.

Gylis

Aprašymas
Valdymo elementu „Depth“ (Gylis) reguliuojamas žiūrėjimo laukas. Norėdami žiūrėti į didesnes ar
gilesnes struktūras, padidinkite gylį. Norėdami žiūrėti į struktūras, esančias greta odos linijos, sumažinkite
gylį. Taip pat galite sumažinti gylį, jeigu po dominančiomis anatominėmis struktūromis rodoma didelė
nereikalingo ultragarsinio vaizdo dalis. Jei norėsite matyti dominančias anatomines struktūras ekrano centre,
jums taip pat gali reikėti pakeisti gylį.
Reikšmės
Esamas gylio reikšmių sąrašas priklauso nuo naudojamo daviklio. Gylio matavimo vienetai –
milimetrai (mm). Ant ultragarsinio vaizdo nupieštoje gylio skalėje rodomi 10 mm intervalu padaryti brūkšneliai.
Reguliavimas
Norėdami
„Depth“ (Gylis).

pakeisti

reikšmes

naudokite

valdymo

elementą

Sąsajos su kitais valdymo elementais
Kai sureguliuosite valdymo elementą „Depth“ (Gylis), jums gali reikėti sureguliuoti valdymo
elementus Gain (Stiprinimas), TGC (Time Gain Compensation, liet. Kintantis stiprinimas) ir Focus
(Fokusavimas).
Paprastai mažesni skenavimo gyliai leidžia pasiekti didesnį kadrų dažnį.
Biologinis poveikis
Reguliuojant valdymo elementą „Depth“ (Gylis), gali pasikeisti TI ir MI reikšmės.

10.1.3.

Dinaminis diapazonas

Aprašymas
Valdymo elementas Dynamic range (Dinaminis diapazonas) yra ultragarsinio skenerio gebėjimo
rodyti labai silpnus ir stiprius signalus tuo pačiu metu, užtikrinant kad jų lygiai vis dar gali būti vizualiai atskirti,
matas. Kuo didesnis dinaminis diapazonas, tuo geresnis prieš tai minėtas gebėjimas. Dažniausiai kiekvienas
stebėjimas pradedamas su didžiausiu galimu dinaminiu diapazonu, kadangi juo veikiant gaunama
daugiausiai diagnostinės informacijos. Siaurinant dinaminį diapazoną, ultragarsinis vaizdas tampa
kontrastingesnis. Valdymo elementas dinaminis diapazonas yra naudingas optimizuojant skirtingų kūno dalių
audinio tekstūrą.
Reikšmės
Esamos reikšmės priklauso nuo naudojamo daviklio. Naudojami matavimo vienetai – decibelai (dB).
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Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite Dinaminio diapazono
valdymo elementą.

Patarimai
Norėdami automatiškai atlikti B režimo stiprinimo, TGC ir dinaminio diapazono reguliavimą,
naudokite mygtuką „Automatical adjustment“ (Automatinis reguliavimas), esantį programinės įrangos įrankių
juostos viršuje (greitasis klavišas F12). Optimizuodami vaizdą, daviklį laikykite ant dominančios anatominės
struktūros dalies ir nejudinkite daviklio. Prašome įsidėmėti, kad automatinio vaizdo optimizavimo galimybė
priklauso nuo naudojamo ultragarsinio skenerio.
Dinaminį diapazoną sureguliuokite taip, kad aukščiausias amplitudės taškas būtų baltas, o
žemiausias lygis (toks kaip kraujas) būtų vos matomas.

10.1.4.

Galia

Aprašymas
Valdymo elemento Power (Galia) reguliavimu padidinama arba sumažinama siunčiamo ultragarsinio
signalo akustinė galia. Didesnėmis galios reikšmėmis leidžiama padidinti prasiskverbimo gylį ir tai gali padėti
pasiekti geresnę vaizdo kokybę, audinius stebint dideliame gylyje.
Reikšmės
Galimos galios reikšmės yra intervale nuo 10% iki 100%. Naudojami matavimo vienetai – procentai
(%). SmartUs skeneriuose galios reikšmės yra intervale [-20;0] dB (decibelų).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite Galios valdymo elementą.

Sąsajos su kitais valdymo elementais
Po to kai sureguliuojate Galią, jums gali prireikti reguliuoti Stiprinimą. Jei sumažinate galią, jums gali
tekti padidinti stiprinimą. Jei padidinate galią, jums gali tekti sumažinti stiprinimą.
Patarimai
Prieš padidindami galią, visada optimizuokite stiprinimą.
Biologinis poveikis
Reguliuojant valdymo elementą Power (Galia), gali pasikeisti TI ir MI reikšmės.
Perspėjimas
Norėdami sumažinti galimą neigiamą poveikį pacientui, visada naudokite kiek įmanoma mažesnes
galios reikšmes. Tai itin svarbu stebint nėščias moteris ir vaikus.
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10.1.5.

Stiprinimas

Aprašymas
Reguliuojant B režimo valdymo elementą Gain (Stiprinimas) padidinamas arba sumažinamas
grįžtančio ultragarsinio signalo sustiprinimas. Norėdami padidinti ar sumažinti ultragarsiniame vaizde
rodomos ultragarso informacijos kiekį, naudokite šį valdymo elementą. Valdymo elemento Gain (Stiprinimas)
reguliavimu galima subalansuoti ultragarso kontrastą taip, kad cistų struktūros būtų vaizduojamos be
ultragarso ir būtų užpildytas atspindimas audinys. Jeigu generuojama pakankamai ultragarso informacijos,
reguliuojant valdymo elementą Gain (Stiprinimas), galima pašviesinti ar patamsinti ultragarsinį vaizdą.
Reikšmės
Galimos stiprinimo reikšmės yra intervale nuo 10% iki 100%. Naudojami matavimo vienetai –
procentai (%).
Reguliavimas
Norėdami
elementą.

pakeisti

reikšmes

naudokite

Stiprintuvo

valdymo

Sąsajos su kitais valdymo elementais
Po to kai nustatote stiprinimą, jums gali prireikti nustatyti galią. Jei padidinsite stiprinimą, gali reikėti
sumažinti galią. Jei padidinate galią, jums gali tekti sumažinti stiprinimą. Prašome įsidėmėti, kad reguliuojant
valdymo elementą Gain (Stiprinimas), nepakeičiama TGC (Time Gain Compensation (Kintantis stiprinimas))
kreivės forma. Valdymo elementu Gain (Stiprinimas) reguliuojamas bendras vaizdo stipris, o valdymo
elementai TGC reguliuoja stiprį tam tikrame gylyje.
Patarimai
Norėdami automatiškai atlikti B režimo stiprinimo, TGC ir dinaminio diapazono reguliavimą,
naudokite mygtuką „Automatical adjustment“ (Automatinis reguliavimas), esantį programinės įrangos įrankių
juostos viršuje (greitasis klavišas F12). Optimizuodami vaizdą, daviklį laikykite ant dominančios anatominės
struktūros dalies ir nejudinkite daviklio. Prašome įsidėmėti, kad automatinio vaizdo optimizavimo galimybė
priklauso nuo naudojamo ultragarsinio skenerio.
Prieš padidindami galią, visada optimizuokite stiprį.

10.1.6.

Skenavimo krypties pakeitimas

Aprašymas
Valdymo elementu „Change Scan Direction“ (skenavimo krypties pakeitimas) (Reverse (apgręžti))
galima pakeisti ultragarsinio skenavimo kryptį nesukant daviklio. Šią ypatybę naudokite kai norite
anatomiškai teisingai nuskenuoti ultragarsinį vaizdą nesukdami daviklio.
Reguliavimas
Norėdami pakeisti skenavimo kryptį, uždėkite varnelę ant valdymo
elemento „Change Scan Direction“ (skenavimo krypties pakeitimas)
žymimojo langelio.
Sąsajos su kitais valdymo elementais
Kai kuriais atvejais (pvz., ginekologiniam tyrimui) jūs taip pat galite pasukti ultragarsinį vaizdą,
naudodami valdymo elementą „Rotate Image“ (vaizdo pasukimas).
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Perspėjimas
Norėdami išvengti galimo susipainiojimo, skenuodami stebėkite ultragarsiniame vaizde esantį
skenavimo krypties žymeklį.

10.1.7.

Dažnis ir audinio harmoninis atvaizdavimas (THI)

Aprašymas
Dažnis – tai ultragarsinio signalo skiriamąją gebą apibrėžiantis rodmuo. Aukštesnis dažnis padidina
įeinančio ultragarsinio signalo skiriamąją gebą, bet sumažina gilesniuose sluoksniuose tiriamų audinių
matomumą. Taigi, kai tiriate organus negiliuose sluoksniuose, naudokite aukštus dažnius, o kai tiriate
giliuose sluoksniuose – žemus dažnius.
Tissue Harmonic Imaging (THI) (Audinio harmoninis atvaizdavimas) yra B režimo atvaizdavimo
metodas, kuriuo sumažinamas ultragarsinio vaizdo triukšmas padidinant signalo ir triukšmo santykį ir
skiriamąją gebą. THI atvaizdavimo metu naudojami du skirtingi dažniai, skirti siųsti ir priimti ultragarsinį
signalą. Priimamas dažnis yra 2 kartus didesnis nei siunčiamas dažnis. THI funkcija priklauso nuo
naudojamo skenerio ir daviklio. ITHI - invertuoto impulso THI.
Reikšmės
Galimos dažnių reikšmės priklauso nuo naudojamo daviklio ir skenerio. Naudojami matavimo
vienetai – megahercai (MHz).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite Dažnio valdymo elementą.
Jeigu ypatybė THI galima, ji įjungiama pasirinkus atitinkamą dažnį su
etikete THI.
Jei programos nustatymuose "Menu->Tools->Options->Scanning Control->B mode" („Meniu>Įrankiai->Nustatymai->Skenavimo valdymas->B režimas") yra įjungtas nustatymas "Use separate B
frequency in Color Doppler, Duplex, Triplex modes" („Naudoti atskirą B dažnį Spalvoto Doplerio, Duplekso,
Triplekso režimuose"), programa įsimena skirtingus B dažnius B, Spalvoto Doplerio, Duplekso, Triplekso
režimuose. Jei nustatymas išjungtas, naudojamas tas pats B dažnis visuose režimuose.
Biologinis poveikis
Dažnio reguliavimas gali pakeisti TI ir MI reikšmes.

10.1.8.

Kampas (pasirinktinai)

Aprašymas
Valdymo elementas Angle (Kampas) (jeigu yra) leidžia keisti ultragarsinio spindulio valdymo kampą,
jeigu naudojamas linijinis daviklis ir B režimo standartinis skenavimo tipas, ir keisti WideView (trapecinį)
kampą, jeigu naudojamas B režimo WideView (trapecinis) skenavimo tipas.
Reikšmės
Esamos kampo reikšmės priklauso nuo naudojamo B režimo skenavimo tipo, daviklio ir skenerio.
Naudojami matavimo vienetai – laipsniai.
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Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite valdymo elementą Angle
(Kampas).

10.1.9.

Kadrų vidurkinimas

Aprašymas
Valdymo elementas „Frame averaging“ (kadrų vidurkinimas) yra vaizdų apdorojimo metodas, kuris
leidžia gauti glotnesnius, lygesnius vaizdus ir sumažinti ultragarsinių vaizdų triukšmą, kartu suvidurkinant
keletą ultragarsinio vaizdo kadrų. Norėdami gauti lygesnius vaizdus, naudokite aukštesnes vidurkinimo
reikšmes.
Reikšmės
Esamos reikšmės gali skirtis priklausomai nuo daviklio, bet paprastai naudojamos tokios reikšmės: 0,
2, 3, ..., 8. Šios reikšmės reiškia suvidurkintų kadrų skaičių. Reikšmė 0 reiškia, kad kadrų vidurkinimas
nenaudojamas.
Reguliavimas
Norėdami pakeisti kadrų vidurkinimo lygį, naudokite valdymo
elementą Frame Averaging (Kadrų vidurkinimas).

Perspėjimas
Prašome įsidėmėti, kad dėl aukštesnių kadrų vidurkinimo reikšmių ne tik glotnėja ultragarsinis
vaizdas, bet ir mažos detalės tampa mažiau pastebimos. Kadrų vidurkinimas gali nežymiai sumažinti kadrų
dažnį.

10.1.10.

Žvalgos plotas

Aprašymas
Valdymo elementu View Area (Žvalgos plotas) reguliuojamas rodymo lauko plotis (skenavimo
kampas). Norėdami žiūrėti didesnius objektus, padidinkite žvalgos plotą. Norėdami gauti didesnį kadrų dažnį
stebint greitai judančius audinius, pavyzdžiui, širdį, galite sumažinti žvalgos plotą.
Reikšmės
Paprastai naudojamų reikšmių diapazonas yra 50100%. Matavimo vienetai – procentai (%).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti žvalgos plotą, naudokite valdymo elementą
View Area (Žvalgos plotas).
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Biologinis poveikis
Reguliuojant valdymo elementą View Area (Žvalgos plotas), gali pasikeisti TI ir MI reikšmės.

10.1.11.

Triukšmo slopinimas

Aprašymas
Triukšmo slopinimas − tai procesas, kurio metu keičiamas gaunamų ultragarsinio signalo reikšmių
intervalas. Dažniausiai šis procesas naudojamas kad būtų galima sumažinti matomus ultragarsinio vaizdo
triukšmus.
Reikšmės
Paprastai esamas reikšmių diapazonas yra 0  32. Ši reikšmė reiškia, kuriuo pilkumo skalės lygiu
atmetamas signalas. Reikšmė 0 reiškia, kad atmetimas neatliekamas. Aukštesnė reikšmė atmeta daugiau
duomenų.
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes,
Rejection (Triukšmo slopinimas).

10.1.12.

naudokite

valdymo

elementą

Vaizdo filtras

Aprašymas
Ultragarsiniai vaizdai gali būti pagerinti, naudojant glodinimo filtrus, šalinančius triukšmą, arba
paryškinimo filtrus, kurie pagerina audinio ribų matomumą (pvz., kraujagyslių).
Reikšmės
Programinė įranga rodo galimų vaizdo pagerinimo filtrų indeksus (identifikatorius).
Reguliavimas

Norėdami įjungti vaizdų pagerinimą, varnele pažymėkite žymimąjį
langelį „Enable“ (Įjungti). Tada, naudodami valdymo elementą
„Method“ (Būdas), pasirinkite norimą pagerinimo būdą.

Sąsajos su kitais valdymo elementais
Įjungtas vaizdo pagerinimo filtras gali sumažinti kadrų dažnį. Jeigu norite didesnio kadrų dažnio,
jums gali reikėti išjungti vaizdo pagerinimo filtrą.
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10.1.13.

Dalelių filtras: papildiniai PureView, ClearView (pasirinktinai)

Aprašymas
Tokie vaizdų pagerinimo metodai kaip PureView, ClearView (pasirinktinai) ir kt. gali būti naudojami
norint sumažinti dalelių triukšmą ir ultragarsinius vaizdus padaryti glotnesnius.
Reikšmės
Esamos reikšmės priklauso nuo naudojamos programinės / techninės įrangos konfigūracijos ir
ultragarsinių daviklių. Rodomos reikšmės reiškia dalelių filtravimo lygį.
Reguliavimas

Norėdami įjungti vaizdų pagerinimo metodą Speckle Reduction
(Dalelių filtras), varnele pažymėkite žymimąjį langelį „Enable“ (Įjungti).
Tada, naudodami valdymo elementą „Level“ (Lygis), pasirinkite norimą
filtravimo lygį.
Ypatybė ClearView yra pasirinktinė (jai reikia papildomo papildinio
modulio).

Sąsajos su kitais valdymo elementais
Įjungus dalelių filtrą gali itin sumažėti kadrų dažnis ir sulėtėti programinės įrangos veikimas
(skenavimo parametrų reguliavimas, skenavimo režimų keitimas). Jeigu norite didesnio kadrų dažnio, jums
gali reikėti išjungti dalelių filtrą (nuimti varnelę nuo žymimojo langelio „Enable“ (Įjungti)).
Perspėjimas
Prašome įsidėmėti, kad dėl dalelių filtro ultragarsinis vaizdas ne tik darosi glotnesnis, bet ir mažos
detalės tampa mažiau pastebimos.

10.1.14.

Linijų tankis (pasirinktinai)

Aprašymas
Valdymo elementu Lines density (Linijų tankis) reguliuojamas ultragarsinių spindulių, naudojamų
skenuoti ultragarsinį vaizdą, skaičius. Stebėdami mažus objektus, naudokite didesnį tankį. Mažesnis tankis
leidžia padidinti kadrų dažnį ir gali būti naudojamas stebint greitai judančius objektus (pvz., širdį).
Reikšmės
Galimos linijų tankio reikšmės priklauso nuo skenerio ir daviklio ir gali būti tokios: Low (žemas),
Medium (vidutinis), Medium S, Standard (standartinis), Standard S, High (aukštas). “Low” reiškia mažesnį
linijų skaičių, “High” reiškia didesnį linijų skaičių, raidė “S” (G) reiškia didesnį skenavimo greitį.
Reguliavimas
Norėdami pakeisti linijų tankį, naudokite valdymo elementą „Lines
Density“ (Linijų tankis).
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Biologinis poveikis
Reguliuojant valdymo elementą Lines density (Linijų tankis), gali pasikeisti TI ir MI reikšmės.

10.1.15.

Daugelio spindulių režimas (pasirinktinai)

Aprašymas
Daugelio spindulių režimas leidžia padidinti kadrų dažnį naudojant lygiagretų skenavimą, kai vienam
siunčiamam impulsui priimami keli spinduliai. Šį režimą galima naudoti kai reikalingas didesnis kadrų dažnis.
Jei reikalinga geresnė vaizdo kokybė, šį režimą reikėtų išjungti.
Reguliavimas
Norėdami įjungti daugelio spindulių režimą, varnele pažymėkite
žymimąjį langelį „Use Multibeam Mode“ (Naudoti daugelio spindulių
režimą).
Biologinis poveikis
Keičiant Use Multibeam Mode (Naudoti daugelio spindulių režimą) reikšmę, gali pasikeisti TI ir MI
reikšmės.

10.1.16.

Negatyvas

Aprašymas
Norėdami apversti ultragarsinio vaizdo paletę (pakeisti tamsias pilkumo skalės reikšmes į šviesias ir
atvirkščiai), galite naudoti valdymo elementą „Negative“ (negatyvas).
Reguliavimas
Norėdami apversti paletę, varnele pažymėkite žymimąjį langelį
„Negative“ (negatyvas).
Sąsajos su kitais valdymo elementais
Negatyvo reikšmių pakeitimas paveikia tai, kaip paletė parodoma kituose valdymo elementuose
(pvz., Paletės valdymo elemente).

10.1.17.

Vaizdo pasukimas

Aprašymas
Kai kuriems tyrimų tipams (pvz., ginekologijai) galite norėti pamatyti ultragarsinį vaizdą, pasuktą,
pavyzdžiui, 180 laipsnių kampu. Tai gali būti atlikta naudojant vaizdo pasukimo valdymo elementą.
Reikšmės
Galimi pasukimo kampai yra 00, 900, 1800, 2700. Matavimo vienetai – laipsniai (0).
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Reguliavimas
Norėdami ultragarsinį vaizdą pasukti prieš laikrodžio rodyklę tam
tikru kampu, varnele pažymėkite atitinkamą valdymo elemento Rotate
Image (Vaizdo pasukimas) žymimąjį langelį. Jeigu ultragarsinis vaizdas
neturėtų būti pasukamas, varnele pažymėkite žymimąjį langelį „00“.

Sąsajos su kitais valdymo elementais
Kai kuriais atvejais, sureguliavę pasukimo kampą, galite norėti sureguliuoti ultragarsinio skenavimo
kryptį naudodami valdymo elementą „Change Scan Direction“ (skenavimo krypties pakeitimas).
Perspėjimas
Norėdami išvengti galimo susipainiojimo, skenuodami stebėkite ultragarsiniame vaizde esantį
skenavimo krypties žymeklį.

10.1.18.

Paletė

Aprašymas
Programinė įranga leidžia keisti ultragarsinio vaizdo paletę naudojant gamos, šviesumo bei kontrasto
valdymo elementus. Reguliuojant gamą, netiesiškai pakeičiamos ultragarsinio vaizdo pilkumo skalės
reikšmės, normalizuotas reikšmes pakeliant pasirinktos gamos reikšmės laipsniu. Kad visas ultragarsinis
vaizdas atrodytų šviesesnis, galite padidinti šviesumo reikšmę. Didindami kontrasto reikšmes, galite padidinti
skirtumą tarp vaizdo pilkosios skalės reikšmių ir taip paryškinti ultragarsinį vaizdą.
Reguliavimas
Norėdami sureguliuoti B režimo vaizdo paletę, atidarykite kairiąją
valdymo juostą Palettes (Paletės) spustelėdami mygtuką „Palette

controls“ (Paletės valdymo elementai)
, kuris yra programinės
įrangos apatinėje įrankių juostoje, arba klaviatūros greitąjį klavišą „6“.
Atidarę kairės pusės įrankių juostą, rasite paletės valdymo elementą.
Naudodami šį valdymo elementą, galite keisti gamą
, šviesumą
,
kontrastą
arba paspausti „Default“ (Numatytasis) mygtuką, kad
galėtumėte naudoti numatytąją paletę. Gamos korekcija nenaudojama, jei
jos reikšmė yra 1, šviesumo korekcija nenaudojama, jei jo reikšmė yra 0, o
kontrasto korekcija nenaudojama, jei jo reikšmė yra 0.
Mygtuku „Advanced...“ (Išplėstinis...) atidaromas dialogo langas,
leidžiantis sukurti ir naudoti norimas gamos kreives. Norint tęsti darbą,
dialogo langas „Advanced“ (Išplėstinis) privalo būti uždarytas.
Patarimai
Prieš reguliuojant ultragarsinių vaizdų gamą, šviesumą ar kontrastą, rekomenduojama iš pradžių
tinkamai sureguliuoti ultragarsinius vaizdus valdymo elementais Gain (Stiprinimas), TGC, Power (Galia) ir
Dynamic Range (Dinaminis diapazonas).
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10.1.19.

Sudėtinio režimo kampas

Aprašymas
Sudėtinio režimo kampo valdymo elementas leidžia keisti žvalgos plotą kai yra naudojamas sudėtinis
skenavimo režimas.
Reikšmės
Sudėtinio režimo kampo galimos reišmės yra 50, 100, 150, 200. Matavimo vienetai  laipsniai (0).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmę, naudokite Compound Angle (Sudėtinio
režimo kampas) valdymo elementą, kurį galima rasti programinės įrangos
parinktyse
(Meniu->Įrankiai->Nustatymai->Skenavimo
valdymas->B
režimas).

10.1.20.

Sudėtinio režimo kadrų skaičius

Aprašymas
Sudėtinio režimo kadrų skaičiaus valdymo elementas leidžia nustatyti kiek ultragarsinių kadrų turi
būti naudojama formuojant ultragarsinį vaizdą.
Reikšmės
Galimos pasirinkti reikšmės priklauso nuo ultragarsinio zondo ir skenerio tipo. Reikšmės gali būti 2, 3,
4, 5 kadrai.
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmę, naudokite Compound Frames Number
(Sudėtinio režimo kadrų skaičius) valdymo elementą, kurį galima rasti
programinės
įrangos
parinktyse
(Meniu->Įrankiai->Nustatymai>Skenavimo valdymas->B režimas).

10.1.21.

Sudėtinio režimo dalelių filtras

Aprašymas
Sudėtinio režimo dalelių filtro valdymo elementas leidžia pasirinkti dalelių filtravimo lygį, kuris turi būti
įjungtas pasirinkus sudėtinio skenavimo režimą. Kai sudėtinio skenavimo režimas yra išjungiamas,
programinė įranga atkuria prieš tai buvusią dalelių filtravimo lygio reikšmę.
Reikšmės
Galimos reikšmės priklauso nuo naudojamos programinės įrangos ir aparatūros konfigūracijos bei
nuo prijungto ultragarsinio zondo tipo. Rodomos reikšmės reiškia pasirinktą dalelių filtravimo lygį.
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Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmę, naudokite Speckle
Reduction for Compound mode (Sudėtinio režimo dalelių
filtras) valdymo elementą, kurį galima rasti programinės
įrangos
parinktyse
(Meniu->Įrankiai->Nustatymai>Skenavimo valdymas->B režimas).
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10.2.

M režimo valdymo elementų reguliavimas

Norėdami sureguliuoti M režimo valdymo elementus, atidarykite M režimo valdymo elementų kairiąją

valdymo juostą, spustelėdami mygtuką „M controls“ (M režimo valdymo elementai)
programinės įrangos apatinėje įrankių juostoje, arba klaviatūros greitąjį klavišą „2“.
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10.2.1.

M linijos padėtis

Aprašymas
M linijos (M žymeklio) padėtimi apibrėžiama ties kuria skenavimo linija surenkama M režimo
informacija.
Reguliavimas
Norėdami sureguliuoti M linijos padėtį, naudokite valdymo
elementą „Line Position“ (Linijos padėtis) arba pelės kairiuoju klavišu
spustelėkite ant ultragarsinio vaizdo, kai aktyvus įrankis M-line (M linija).
Patarimai
Aktyvus įrankis yra matomas viršutinės įrankių juostos dešiniajame viršutiniame kampe.
Jeigu įrankis M-line (M linija) nėra pasirinktas (pavyzdžiui, nes buvo naudojamas įrankis Zoom
(Mastelio keitimas) ar kt.), galite pasirinkti įrankį M-line (M linija), spustelėdami mygtuką „M controls“ (M

valdymo elementai)
klavišą „2“.

10.2.2.

, esantį programinės įrangos įrankių juostos apačioje, arba klaviatūros greitąjį

Skleidimo greitis

Aprašymas
Valdymo mygtukas Sweep speed (Skleidimo greitis) apibrėžia, kaip greitai M režimo vaizdas (laiko
linija) pralekia ir keičia M režimo spindulių įvedimo dažnį. Mažesnės laiko reikšmės reiškia, kad M vaizdas
bus užpildomas greičiau, o didesnės laiko reikšmės reiškia, kad M vaizdas bus užpildomas lėčiau.
Reikšmės
Reikšmės priklauso nuo naudojamo skenerio ir programinės įrangos parinkčių. Matavimo vienetai –
sekundės (s).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti skleidimo greičio reikšmes, naudokite valdymo
elementą „Sweep Speed“ (skleidimo greitis). Mažesnės reikšmės reiškia
greitesnį M vaizdo atnaujinimą.
Sąsajos su kitais valdymo elementais
Pasikeitus Sweep Speed (skleidimo greitis) reikšmei, filmo atmintis yra išvaloma.
Biologinis poveikis
Reguliuojant skleidimo greitį gali pasikeisti TI ir MI reikšmės.
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10.2.3.

Stiprinimas

Reguliuoja B režimo valdymo elementą Gain (stiprinimas). Žr. B režimo valdymo elemento Gain
(stiprinimas) aprašymą.

10.2.4.

Triukšmo slopinimas

Aprašymas
Ultragarsinio triukšmo slopinimas − tai procesas, kurio metu keičiamas gaunamų ultragarsinio
signalo reikšmių intervalas. Dažniausiai šis procesas naudojamas, kad būtų galima sumažinti matomus
ultragarsinio vaizdo triukšmus.
Reikšmės
Dažniausiai naudojamos reikšmės yra 0−32. 0 reiškia, kad atmetimas yra nenaudojamas.
Reguliavimas
Norėdami pakeisti atmetimo reikšmes,
elementą Rejection (Triukšmo slopinimas).

10.2.5.

naudokite

valdymo

Šviesumas

Aprašymas
Norėdami M režimo ultragarsinį vaizdą pašviesinti, galite padidinti šviesumo reikšmę.
Reguliavimas
Norėdami reguliuoti šviesumą, naudokite Brightness (Šviesumas)
valdymo elementą. Šviesumo reguliavimas nenaudojamas, jei jo vertė yra
0%.
Sąsajos su kitais valdymo elementais
Šviesumas taip pat gali būti reguliuojamas naudojant Paletės valdymo elementą.

10.2.6.

Negatyvas

Aprašymas
Norėdami pakeisti M režimo ultragarso vaizdų paletę priešinga, galite naudoti Negatyvo valdymo
elementą.
Reguliavimas
Norėdami apversti paletę, varnele pažymėkite žymimąjį langelį
„Negative“ (negatyvas).
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Sąsajos su kitais valdymo elementais
Negatyvo reikšmių pakeitimas paveikia tai, kaip paletė parodoma kituose valdymo elementuose
(pvz., Paletės valdymo elemente).

10.2.7.

Dažnis

Reguliuoja B režimo Dažnį. Žiūrėkite B režimo Dažnio valdymo aprašymą.

10.2.8.

Paletė

Aprašymas
Programinė įranga leidžia keisti ultragarsinio vaizdo paletę naudojant gamos, šviesumo bei kontrasto
valdymo elementus. Reguliuojant gamą netiesiškai pakeičiamos ultragarsinio vaizdo pilkumo skalės
reikšmės taip, kad normalizuotos reikšmes pakeliamos pasirinktos gamos laipsniu. Kad visas ultragarsinis
vaizdas atrodytų šviesesnis, galite padidinti šviesumo reikšmę. Didindami kontrasto reikšmes, galite padidinti
skirtumą tarp vaizdo pilkosios skalės reikšmių ir taip paryškinti ultragarsinį vaizdą.
Reguliavimas
Kad sureguliuotumėte M režimo vaizdo paletę, kairėje pusėje
atidarykite Paletės valdymo juostą, spausdami "Paletės valdymo" mygtuką

įrankių juostoje, esančioje programinės įrangos apačioje, arba
greitąjį klaviatūros mygtuką „6“. Atidarę kairės pusės įrankių juostą, rasite
paletės valdymo elementą. Naudodami šį valdymo elementą, galite keisti
gamą
, šviesumą
, kontrastą
arba paspausti
„Default“ (Numatytasis) mygtuką, kad galėtumėte naudoti numatytąją
paletę. Gamos korekcija nenaudojama, jei jos reikšmė yra 1, šviesumo
korekcija nenaudojama, jei jo reikšmė yra 0, o kontrasto korekcija
nenaudojama, jei jo reikšmė yra 0.
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10.3.

Spalvoto Doplerio režimo valdymo elementų reguliavimas

Norėdami reguliuoti Spalvoto Doplerio režimo valdymo elementus, atidarykite kairiąją Spalvoto

Doplerio valdymo juostą, spausdami „Spalvoto Doplerio valdymo“ mygtuką
, esantį programinės
įrangos apatinėje įrankių juostoje, arba greitąjį klaviatūros mygtuką „3“. Šis mygtukas taip pat gali būti
naudojamas norint pasirinkti Spalvoto Doplerio lango pozicionavimo įrankį (aktyvus įrankis rodomas
viršutinės įrankių juostos viršutiniame dešiniajame kampe). Spalvoto Doplerio valdymo juostos viduje
valdymo elementai yra padalinti į šiuos du puslapius:

Atkreipkite dėmesį, kad Spalvoto Doplerio režimas yra pasirinktinis ir gali būti neprieinamas.
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10.3.1.

PRF (Impulsų pasikartojimo dažnis)

Aprašymas
Impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) reguliavimas keičia rodomo greičio diapazoną. Greičio
diapazonas rodomas kHz. PRF turėtų būti pakankamai aukštas, kad būtų galima atskirti skirtingus signalus.
Jei kraujo srovės greitis yra didesnis už impulsų pasikartojimo dažnį, tada Doplerio rodmenys bus
neatskiriami CFM ar Directional Power (Kryptinis galios) Doplerio režimuose. Signalų neatskiriamumas
nepasireiškia, jei naudojamas „Power“ (galios) Doplerio režimas. Jei PRF nustatomas per aukštas, mažo
greičių diapazono srovė gali būti nepastebima. Pakeitus PRF gali būti paveiktas kadrų dažnis bei sienelių
filtras.
Reikšmės
Galimos PRF reikšmės yra intervale nuo 0,5 iki 10 kHz. Naudojami matavimo vienetai – kilohercai
(kHz).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite PRF valdymo elementą.

Sąsajos su kitais valdymo elementais
Pakeitus PRF, gali būti paveiktas kadrų dažnis bei sienelių filtras.
Kai PRF reikšmė pakeičiama, filmo atmintis ištrinama.
Patarimai
Visada po PRF pakeitimo optimizuokite galią.
Biologinis poveikis
Pakeitus PRF diapazoną gali pakisti TI ir (arba) MI. Stebėkite indikaciją ekrane.

10.3.2.

Stiprinimas

Aprašymas
Stiprinimo reguliavimas padidina ar sumažina grįžtančio ultragarsinio signalo sustiprinimą Spalvoto
Doplerio režime. Stiprintuvo reguliavimas leidžia kontroliuoti spalvos kiekį kraujagyslės viduje. Stiprinimas
turėtų būti nustatytas pakankamai didelis, kad kraujagyslių vidus gerai prisipildytų spalvų, bet ne per didelis,
kad būtų galima išvengti triukšmų Doplerio vaizde.
Reikšmės
Galimos stiprinimo reikšmės yra intervale nuo 10% iki 100%. Naudojami matavimo vienetai –
procentai (%).
Reguliavimas
Norėdami
elementą.

pakeisti
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Sąsajos su kitais valdymo elementais
Po Stiprinimo pakeitimo jums gali prireikti pakeisti Galią. Padidinus stiprį, galia dažniausiai gali būti
sumažinama, kad būtų gautas panašios kokybės vaizdas.
Kad automatiškai sureguliuotumėte Spalvoto Doplerio stiprinimą, naudokite „Automatinio
reguliavimo“ mygtuką programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje (greitasis klaviatūros klavišas F12). Kol
optimizuojate vaizdą, laikykite daviklį ant kraujagyslės ir nejudinkite.
Patarimai
Visuomet optimizuokite Stiprinimą prieš padidindami Galią.
Jei sureguliuotos Spalvoto Doplerio stiprinimo reikšmės nesuteikia reikiamo spalvos jautrumo, galite
didinti Spalvoto Doplerio Paketo dydžio reikšmę programinės įrangos parinktyse (Meniu->Įrankiai>Nustatymai->Skenavimo valdymas->Spalvoto Doplerio režimas).
Biologinis poveikis
Stiprinimas neturi įtakos akustiniam galingumui. Padidinus stiprį dažniausiai galimą sumažinti
akustinį galingumą ir gauti panašios kokybės vaizdą.

10.3.3.

Galia

Aprašymas
Galios reguliavimas padidina ar sumažina ultragarsinio signalo akustinę galią.
Reikšmės
Galimos galios reikšmės yra intervale nuo 10% iki 100%. Naudojami matavimo vienetai – procentai
(%). SmartUs skeneriuose galios reikšmės yra intervale [-20;0] dB (decibelų).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite Galios valdymo elementą.

Sąsajos su kitais valdymo elementais
Po to kai sureguliuojate Galią, jums gali prireikti reguliuoti Stiprinimą. Jei sumažinate galią, jums gali
tekti padidinti stiprinimą. Jei padidinate galią, jums gali tekti sumažinti stiprinimą.
Patarimai
Visuomet optimizuokite Stiprinimą prieš padidindami Galią.
Biologinis poveikis
Pakeitus Galią gali pakisti TI ir (arba) MI. Stebėkite indikaciją ekrane.

10.3.4.

Skaitmeninis stiprinimas

Aprašymas
Skaitmeninio stiprinimo reguliavimas didina ar mažina matomą galios lygį Galios Doplerio (PDI) ir
Kryptinio Galios Doplerio (DPDI) režimuose.
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Reikšmės
Galimos skaitmeninio stiprinimo reikšmės dažniausiai yra intervale nuo 1 iki 10. Šios reikšmės neturi
matavimo vienetų.
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite „Scale“ ("Skaitmeninis
stiprinimas") valdymo elementą. Šį valdymo elementą galima rasti
programinės
įrangos
parinktyse
(Meniu->Įrankiai->Nustatymai>Skenavimo valdymas->Spalvoto Doplerio režimas).
Sąsajos su kitais valdymo elementais
Po to kai sureguliuojate Skaitmeninį stiprinimą, jums gali prireikti reguliuoti Stiprinimą. Jei
sumažinate skaitmeninį stiprinimą, jums gali tekti padidinti stiprinimą. Jei padidinate skaitmeninį stiprinimą,
jums gali tekti sumažinti stiprinimą.

10.3.5.

Linijų tankis

Aprašymas
Linijų tankio reguliavimas optimizuoja Spalvoto Doplerio kadrų dažnį ar erdvinę skiriamąją gebą
geriausiems įmanomiems spalviniams vaizdams gauti. Didesnio tankumo reikšmėmis sukuriamas geresnės
erdvinės skiriamosios gebos vaizdas, o žemesnio linijų tankio reikšmėmis − didesnio kadrų dažnio vaizdas.
Reikšmės
Galimos linijų tankio reikšmės dažniausiai yra intervale nuo 1 iki 7. Šios vertės neturi matavimo
vienetų.
Reguliavimas
Norėdami pakeisti vertes, naudokite Linijų tankio valdymo
elementą.

Sąsajos su kitais valdymo elementais
Linijų tankis keičia kadrų dažnį.
Biologinis poveikis
Pakeitus Linijų tankį gali pakisti TI ir (arba) MI. Stebėkite indikaciją ekrane.

10.3.6.

Daugelio spindulių režimas (pasirinktinai)

Aprašymas
Daugelio spindulių režimas leidžia padidinti spalvoto Doplerio kadrų dažnį naudojant lygiagretų
skenavimą, kai vienam siunčiamam impulsui priimami keli spinduliai. Šį režimą galima naudoti kai reikalingas
didesnis kadrų dažnis. Jei reikalinga geresnė vaizdo kokybė, šį režimą reikėtų išjungti.
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Reguliavimas
Norėdami įjungti daugelio spindulių režimą, varnele pažymėkite
žymimąjį langelį „Use Multibeam Mode“ (Naudoti daugelio spindulių
režimą).
Biologinis poveikis
Keičiant Use Multibeam Mode (Naudoti daugelio spindulių režimą) reikšmę, gali pasikeisti TI ir MI
reikšmės.

10.3.7.

Spalvoto Doplerio lango dydis ir pozicija

Aprašymas
Kai naudojate Spalvoto Doplerio režimą, jums reikės sureguliuoti Spalvoto Doplerio lango dydį ir
poziciją tam, kad uždėtumėte jį ant vietos, kur yra dominanti anatominė struktūra. Atkreipkite dėmesį, kad
mažesnis lango dydis leidžia išgauti didesnį kadrų dažnį.
Reikšmės
SmartUs ir ArtUs ultragarsiniams skeneriams mažiausias leistinas Spalvoto Doplerio lango dydis yra
8 mm linijiniams davikliams, 20 mm išgaubtiesiems davikliams, 15 mm išgaubtiesiems mikrodavikliams ir
fazinės gardelės davikliams.
Reguliavimas
Kad pasirinktumėte anksčiau nustatytą Spalvoto Doplerio lango
dydį, naudokite „Lango dydžio“ valdymo elementą. Lango dydis bus
parinktas priklausomai nuo dabartinio B režimo vaizdo dydžio.
Kad
pakeistumėte
lango
poziciją, pažymėkite
varnele
„Pozicijos“ valdymo elementą (jei dar nėra pažymėta) ir naudokite
mygtukus, kurie yra žemiau šio valdymo elemento.
Kad pakeistumėte lango dydį, pažymėkite varnele valdymo
elementą „Dydis“ (jei dar nėra pažymėta) ir naudokite mygtukus, kurie yra
žemiau šio valdymo elemento.
Kitas būdas, kaip pakeisti aktyvaus Doplerio lango poziciją, yra
pasirinkti Spalvoto Doplerio lango įrankį (greitasis klaviatūros mygtukas
„3“), perkelti pelės žymeklį virš Doplerio lango, paspausti kairįjį pelės
mygtuką, nutempti langą į norimą vietą ir paspausti kairįjį pelės mygtuką
dar kartą, kad būtų galima užbaigti lango pozicionavimą. Doplerio lango
pozicionavimo metu pelės ratuko pasukimas keičia lango dydį. Doplerio
lango dydį taip pat galima pakeisti pelės žymeklio pagalba. Norėdami
pakeisti lango lydį, galite pelės žymeklį perkelti ant norimos pakeisti
Doplerio lango ribos, spustelėti kairįjį pelės klavišą, ribą vilkti iki norimos
vietos ir, norėdami pabaigti dydžio keitimą, dar kartą spustelėti kairįjį pelės
klavišą.
Iš anksto nustatyti Spalvoto Doplerio lango dydžiai gali būti pridėti ar pakeisti programinės įrangos
parinktyse (Meniu->Įrankiai->Nustatymai->Skenavimo valdymas->Spalvoto Doplerio režimas), kur Spalvoto
Doplerio lango dydis apibrėžiamas kaip B režimo vaizdo dimensijų procentinė išraiška.
Sąsajos su kitais valdymo elementais
Pakeitus Spalvoto Doplerio lango dydį pasikeičia kadrų atnaujinimo dažnis.
Kai Spalvoto Doplerio lango dydis ar pozicija pakeičiama, filmo atmintis ištrinama.
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Biologinis poveikis
Doplerio lango dydžio reguliavimas gali pakeisti TI ir MI reikšmes.

10.3.8.

Spalvų vidurkinimas

Aprašymas
Spalvų vidurkinimo reguliavimas padidina ar sumažina spalvų rodymo laiką Spalvoto Doplerio vaizde.
Aukštesnis vidurkinimo lygmuo reiškia, kad spalvos rodomos ilgiau, o žemesnis vidurkinimo lygmuo reiškia
kad spalvos keisis greičiau.
Reikšmės
Galimos Spalvų vidurkinimo reikšmės dažniausiai yra intervale nuo 0 iki 7. Šios vertės neturi
matavimo vienetų.
Reguliavimas
Norėdami pakeisti
valdymo elementą.

reikšmes

naudokite

Spalvų

vidurkinimo

Patarimai
Suderinkite reikšmes taip, kad gautumėte norimą spalvų kokybę ir spalvų atnaujinimo dažnį.

10.3.9.

Dinaminis diapazonas

Aprašymas
Dinaminio diapazono keitimas didina ar mažina matomą galios lygį Galios Doplerio (PDI) ir Kryptinio
Galios Doplerio režimuose (DPDI).
Reikšmės
Galimos Dinaminio Diapazono reikšmės dažniausiai yra intervale nuo 2 iki 40 dB. Naudojami
matavimo vienetai – decibelai (dB).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite Dinaminio diapazono
valdymo elementą. Šį valdymo elementą galima rasti programinės įrangos
parinktyse
(Meniu->Įrankiai->Nustatymai->Skenavimo
valdymas>Spalvoto Doplerio režimas).
Sąsajos su kitais valdymo elementais
Po to kai pakeičiate Dinaminį diapazoną, jums gali prireikti pakeisti Stiprinimą ar Skalę. Jei jūs
padidinate Dinaminį diapazoną, jums gali tekti sumažinti Stiprinimą ar Skalę norint išvengti triukšmų vaizde.
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10.3.10.

Sienelių filtras

Aprašymas
Sienelių slenksčio filtro reguliavimas padidina ar sumažina nukirpimo dažnį, kuris pašalina
nepageidaujamus žemo dažnio aukšto intensyvumo signalus dėl audinio ar sienelės judesių. Padidinus
sienelių filtrą sumažėja mažo greičio audinių judesių vaizdavimas. Mažinant sienelių filtrą rodoma daugiau
informacijos, tačiau ir daugiau audinių judesių.
Reikšmės
Galimos Sienelių filtro reikšmės dažniausiai yra intervale nuo 5% iki 15% PRF. Naudojami matavimo
vienetai – PRF procentai (%).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite Sienelių filtro valdymo
elementą.

Patarimai
Naudokite pakankamai aukštą sienelių filtrą, kad pašalintumėte triukšmus, bet pakankamai žemą,
kad matytumėte reikiamą Spalvoto Doplerio informaciją.

10.3.11.

Pasvirimo kampas

Aprašymas
Pasvirimo kampo keitimas linijiniam davikliui pakreipia Doplerio langą į kairę / dešinę 10 laipsnių. Šis
valdymo elementas gali būti naudojamas norint gauti reikiamą kampą tarp Spalvoto Doplerio spindulio ir
srovės.
Reikšmės
Galimos Pasvirimo kampo reikšmės yra 0, ±10 laipsnių. Naudojami matavimo vienetai – laipsniai.
Reguliavimas
Norėdami pakeisti vertes naudokite Pasvirimo kampo valdymo
elementą.

Biologinis poveikis
Pakeitus Pasvirimo kampą gali pakisti TI ir (arba) MI. Stebėkite indikaciją ekrane.

10.3.12.

B / Spalvų prioritetas

Aprašymas
B / Spalvų prioriteto (pirmenybės) reguliavimas padidina ar sumažina B režimo vaizdo lygį, kur
spalvinė informacija nustelbs B režimo informaciją. Jie norite matyti daugiau spalvinės informacijos kai
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kuriose pastebimai šviesesnėse B režimo zonose, padidinkite B / Spalvų prioritetą. Jie norite geresnio srovės
kraujagyslių viduje vaizdo, sumažinkite B / Spalvų prioritetą.
Reikšmės
Galimos B / Spalvų prioriteto reikšmės dažniausiai yra intervale nuo 0 iki 255. Šios vertės neturi
matavimo vienetų.
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite B / Spalvų prioriteto
valdymo elementą.

10.3.13.

Spalvų slenkstis

Aprašymas
Spalvų slenksčio reguliavimas padidina ar sumažina spalvų lygį žemiau kurio spalvinė informacija
nebematoma. Naudojant mažas reikšmes, rodoma daugiau spalvų, o naudojant dideles reikšmes – daugiau
B režimo duomenų.
Reikšmės
Galimos Spalvų Slenksčio reikšmės dažniausiai yra intervale nuo 1 iki 64. Šios vertės neturi
matavimo vienetų.
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite Spalvų slenksčio valdymo
elementą.

10.3.14.

Bazinė linija

Aprašymas
Bazinės linijos keitimas padidina ar sumažina tą Spalvoto Doplerio duomenų dalį, kuri atitinka
teigiamą (grįžtama srovė) ar neigiamą (atvirkštinė srovė) greitį. Pakeitus Bazinę liniją galima sumažinti
signalų supanašėjimą rodant didesnio diapazono grįžtančią srovę nei atvirkštinę srovę arba atvirkščiai.
Reikšmės
Galimos Bazinės linijos reikšmės dažniausiai yra intervale nuo 10 iki 255. Šios vertės neturi
matavimo vienetų.
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite Bazinės linijos valdymo
elementą.
Patarimai
Alternatyvus būdas keisti CFM bazinę liniją yra paspausti ją paletėje dešiniu pelės mygtuku.
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10.3.15.

Dažnis

Aprašymas
Dažnis – tai ultragarsinio signalo skiriamąją gebą apibrėžiantis rodmuo. Aukštesnis dažnis padidina
įeinančio ultragarsinio signalo skiriamąją gebą, bet sumažina gilesniuose sluoksniuose tiriamų audinių
matomumą. Taigi, kai tiriate organus negiliuose sluoksniuose, naudokite aukštus dažnius, o kai tiriate
giliuose sluoksniuose – žemus dažnius.
Reikšmės
Galimos dažnių reikšmės priklauso nuo naudojamo daviklio ir skenerio. Naudojami matavimo
vienetai – megahercai (MHz).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite Dažnio valdymo elementą.

Biologinis poveikis
Dažnio reguliavimas gali pakeisti TI ir MI reikšmes.

10.3.16.

Paketo dydis (Spalvos kokybė)

Aprašymas
Paketo dydžio valdymas leidžia pakeisti spalvų intensyvumą Spalvoto Doplerio režime. Didesnės
reikšmės padidina Spalvoto Doplerio jautrumą, bet kadrų dažnis sumažėja. Pakeitus šį parametrą, turėtų būti
pakeisti ir Spalvoto Doplerio stiprinimo parametrai.
Reikšmės
Galimos Paketo dydžio reikšmės priklauso nuo naudoto skenerio ir yra intervale nuo 8 iki 16. Šios
vertės neturi matavimo vienetų.
Reguliavimas
Paketo dydį galima pasirinkti programinės įrangos parinktyse
(Meniu->Įrankiai->Nustatymai->Skenavimo valdymas->Spalvoto Doplerio
režimas).

Sąsajos su kitais valdymo elementais
Paketo dydžio reguliavimas turi įtakos kadrų dažniui.

10.3.17.

Erdvinis filtras
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Aprašymas
Erdvinis filtras leidžia išgauti labiau vienalyčius Spalvoto Doplerio vaizdus. Šio parametro didesnė
reikšmė padaro Spalvoto Doplerio vaizdą lygesnį, bet sumažina šio vaizdo skiriamąją gebą.
Reikšmės
Galimas erdvinių filtrų skaičius priklauso nuo skenerio ir daviklio.
Reguliavimas
Erdvinis Filtras gali būti įjungtas / išjungtas ir filtravimo metodas
gali būti parinktas programinės įrangos parinktyse (Meniu->Įrankiai>Nustatymai->Skenavimo valdymas->Spalvoto Doplerio režimas).

10.3.18.

Impulso trukmė

Aprašymas
Impulso trukmės valdymo elementas leidžia keisti Spalvoto Doplerio vaizdo skiriamąją gebą. Impulso
trukmės padidėjimas padidina jautrumą bei vaizdo kokybę, bet taip pat padidina TI ir MI. Dėl impulso trukmės
padidinimo gali būti automatiškai sumažinta galia.
Reikšmės
Galimos impulso trukmės reikšmės priklauso nuo skenerio ir daviklio. Dažniausiai impulso trukmės
reikšmės yra intervale nuo 2 iki 8.
Reguliavimas
Impulso trukmę galima pasirinkti programinės įrangos parinktyse
(Meniu->Įrankiai->Nustatymai->Skenavimo valdymas->Spalvoto Doplerio
režimas).

10.3.19.

CFM, PDI, DPDI Spalvų žemėlapiai

Aprašymas
Valdymo elementai leidžia pasirinkti norimą spalvų žemėlapį. CFM ir Kryptinio Galios Doplerio
režimuose srovė rodoma kaip mėlyna yra nukreipta nuo daviklio, o raudona − nukreipta daviklio link. CFM
režime Spalvų žemėlapis atitinka rodomų greičių diapazoną. Galios Doplerio žemėlapyje matomos galios
reikšmės nepriklausomai nuo srovės krypties. Kryptinio Galios Doplerio žemėlapis apibūdina galios reikšmes
ir charakterizuoja srovės kryptį: raudonoji dalis atitinka srovę link daviklio, o mėlynoji dalis – srovę nuo
daviklio. Galios Doplerio ir Kryptinio Galios Doplerio režimuose rodomas minimalus greitis, atitinkantis
sienelių filtro nukirpimo dažnį.

Reguliavimas
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Kad pakeistumėte dabartinio režimo (CFM, PDI, DPDI) spalvinį
žemėlapį, kairėje pusėje atidarykite Paletės valdymo juostą spausdami

„Paletės valdymo“ mygtuką
, esantį programinės įrangos apačioje
esančioje įrankių juostoje, arba greitąjį klaviatūros mygtuką „6“. Atidarę šią
įrankių juostą, viduje rasite spalvų žemėlapio valdymo elementą
atitinkamam režimui (CFM, PDI, DPDI).
Kad perverstumėte (invertuotumėte) CFM ar DPDI spalvinį
žemėlapį, naudokite „Perversti“ žymėjimo langelį.
Patarimai
Alternatyvus būdas perversti CFM ar DPDI spalvinį žemėlapį yra paspausti CFM ar DPDI paletę
kairiuoju pelės mygtuku.

10.3.20.

CFM, PDI, DPDI Spalvų permatomumas

Aprašymas
Spalvų permatomumo valdymo elementas leidžia rodomą Spalvoto Doplerio informaciją padaryti
permatomą.
Reikšmės
Dažniausiai spalvų permatomumo reikšmės yra nuo 0 iki 0,9. Didesnės reikšmės reiškia, kad
spalvinė informacija yra labiau permatoma.
Reguliavimas
pusėje

Kad pakeistumėte dabartinio režimo spalvų permatomumą, kairėje
atidarykite Paletės valdymo juostą spausdami „Paletės

valdymo“ mygtuką
, esantį programinės įrangos apačioje
esančioje įrankių juostoje, arba greitąjį klaviatūros mygtuką „6“. Atidarę
kairiosios pusės valdymo juostą, viduje rasite spalvų permatomumo
įjungimo valdymo elementus ir galimus permatomumo pasirinkimo lygius
atitinkamam režimui (CFM, PDI, DPDI).
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10.4.
Impulsinio (PW) ar Nepertraukiamo (CW) Doplerio režimo valdymo
elementų reguliavimas
Kad sureguliuotumėte Impulsinio ar Nepertraukiamo Doplerio režimo valdymo elementus, atidarykite
PW/CW valdymo elementų kairiąją valdymo juostą spausdami „PW Doplerio valdymo“ („CW Doplerio

valdymo“) mygtuką
, esantį programinės įrangos įrankių juostoje apačioje, arba greitąjį klaviatūros
mygtuką „4“. Šis mygtukas taip pat parenka PW/CW linijos įrankį, kad būtų galima pakeisti PW/CW linijos
poziciją. PW/CW Doplerio režimo valdymo juosta yra padalinta į du žemiau nurodytus puslapius:

Atkreipkite dėmesį, kad PW ir CW Doplerio režimai yra pasirinktiniai ir gali būti neprieinami. Daugelis
PW ir CW Doplerio valdymo elementų yra bendri. Jei kai kurie valdymo elementai skiriasi, tai yra aprašyta
šiame skyriuje.
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10.4.1.

PW Doplerio atskaitos vartelių pozicija ir dydis

Aprašymas
Impulsinio Doplerio atskaitos vartelių pozicijos ir dydžio valdymas leidžia nustatyti PW Doplerio
atskaitos vartelius į tą vietą, kurioje yra dominanti anatominė struktūra. Doplerio atskaitos varteliai rodomi ant
PW linijos kaip dvi trumpos lygiagrečios atkarpos. Nustačius mažesnį Doplerio atskaitos vartelių dydį
gaunami tikslesni rezultatai, nes jis jautresnis. Atskaitos vartelių dydį galite padidinti kad geriau išgirstumėte
Doplerio garsą ar tuomet kai tiriate dideles kraujagysles ar sritis.
Reikšmės
Doplerio atskaitos vartelių dydis dažniausiai yra intervale nuo 1 iki 10 mm, bet gali kisti priklausomai
nuo skenerio ir daviklio. Doplerio atskaitos vartelių dydžio matavimo vienetai – milimetrai (mm).
SmartUs ir ArtUs ultragarsiniams skeneriams didžiausias leistinas PW Doplerio atskaitos vartelių
dydis yra 5 mm aukšto dažnio davikliams ir 10 mm žemo dažnio davikliams.
Reguliavimas

Kad nustatytumėte PW Doplerio atskaitos vartelių poziciją,
pasirinkite PW-linijos įrankį paspausdami greitąjį klaviatūros mygtuką
„4“ arba atitinkamą mygtuką apatinėje įrankių juostoje, paspauskite B ar
Spalvoto Doplerio vaizdą kairiuoju pelės klavišu, kai PW linija yra matoma
ir kai PW Doplerio atskaitos vartelių nustatymo įrankis yra aktyvuotas.
Alternatyvus būdas keisti PW Doplerio atskaitos vartelių poziciją ir
dydį yra naudoti Doplerio atskaitos vartelių dydžio ir pozicijos valdymo
elementus.

Sąsajos su kitais valdymo elementais
Pakeitus PW Doplerio atskaitos vartelių dydį ir poziciją, automatiškai gali pakisti Galios reikšmės ir
galimos PRF reikšmės.
Kai Doplerio atskaitos vartelių dydis ar pozicija pakeičiama, filmo atmintis ištrinama.
Biologinis poveikis
Pakeitus Doplerio atskaitos vartelių dydį ir poziciją gali pakisti TI ir (arba) MI.

10.4.2.

CW Doplerio kursoriaus pozicija

Aprašymas
Nepertraukiamo Doplerio kursoriaus pozicijos valdymas leidžia nustatyti CW Doplerio kursorių į tą
vietą, kurioje yra dominanti anatominė struktūra. CW Doplerio fokusavimo taškas rodomas ant CW linijos
kaip nedidelis apskritimas.
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Reguliavimas

Kad nustatytumėte CW Doplerio kursoriaus poziciją, pasirinkite
CW-linijos įrankį paspausdami greitąjį klaviatūros mygtuką „4“ arba
atitinkamą mygtuką apatinėje įrankių juostoje, paspauskite B ar Spalvoto
Doplerio vaizdą kairiuoju pelės klavišu, kai CW linija yra matoma ir kai CW
Doplerio kursoriaus nustatymo įrankis yra aktyvuotas.
Alternatyvus būdas keisti CW Doplerio kursoriaus poziciją yra
naudoti CW Doplerio kursoriaus pozicijos valdymo elementus.

Sąsajos su kitais valdymo elementais
Pakeitus CW Doplerio kursoriaus poziciją, automatiškai gali pakisti Galios reikšmės.
Kai CW Doplerio kursoriaus pozicija pakeičiama, filmo atmintis ištrinama.
Biologinis poveikis
Pakeitus Doplerio kursoriaus poziciją gali pakisti TI ir (arba) MI.

10.4.3.

PRF (impulsų pasikartojimo dažnis)

Aprašymas
Impulsų pasikartojimo dažnio (PRF) reguliavimas keičia rodomą greičių diapazoną. Greičių
diapazonas rodomas kHz. PRF turėtų būti pakankamai aukštas, kad būtų galima atskirti skirtingus signalus.
Jei kraujo srovės greitis yra didesnis už impulsų pasikartojimo dažnį, tada Doplerio rodmenys bus
neatskiriami ar persidengs ties bazine linija. Jei PRF nustatomas per aukštas, mažo greičio srovė gali būti
nepastebima. Gali prireikti keisti PRF tyrimo metu priklausomai nuo kraujo tėkmės greičio.
Reikšmės
Galimos PRF reikšmės yra intervale nuo 1 iki 10 kHz. Galimos reikšmės priklauso nuo tyrimo režimo
ir gylio. Naudojami matavimo vienetai – kilohercai (kHz).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite PRF valdymo elementą.

Sąsajos su kitais valdymo elementais
Pakeitus PRF gali pakisti kadrų dažnis, Galia bei sienelių filtras.
Kad automatiškai sureguliuotumėte PW/CW PRF ir Bazinę liniją, naudokite „Automatinio
reguliavimo“ mygtuką programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje (greitasis klaviatūros mygtukas F12).
Kol optimizuojate vaizdą, daviklį laikykite ant kraujagyslės ir nejudinkite.
Kai PRF reikšmė pakeičiama, filmo atmintis ištrinama.
Patarimai
Po PRF padidinimo visada optimizuokite akustinę Galią.
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Biologinis poveikis
Pakeitus PRF diapazoną gali pakisti TI ir (arba) MI. Stebėkite indikaciją ekrane.

10.4.4.

HPRF (didelis impulsų pasikartojimo dažnis)

Aprašymas
Didelio impulsų pasikartojimo dažnio (HPRF) keitimas keičia rodomų greičių diapazoną. Greičių
diapazonas rodomas kHz. HPRF turėtų būti pakankamai aukštas, kad būtų galima atskirti skirtingus signalus.
Jei kraujo srovės greitis yra didesnis už impulsų pasikartojimo dažnį, tada Doplerio rodmenys bus
neatskiriami ar persidengs ties bazine linija. Jei PRF nustatomas per aukštas, mažo greičio srovė gali būti
nepastebima. Gali prireikti keisti PRF tyrimo metu priklausomai nuo kraujo tėkmės greičio.
HPRF galima pasirinkti rankiniu būdu naudojant PRF valdymą arba jis iššaukiamas veikiant PW
Doplerio režimui ir HPRF aktyvinančiomis sąlygomis (kai greičio skalė ar Doplerio lango gylis pasiekia tam
tikras ribas). Kai HPRF aktyvus, du Doplerio atskaitos varteliai gali pasirodyti išilgai PW Doplerio linijos.
Doplerio informaciją galima gauti iš bet kurių atskaitos vartelių. Doplerio signalai iš abiejų atskaitos vartelių
yra sujungiami ir rodomi viename spektre.
Kai HPRF aktyvus ir rodomi antrieji PW Doplerio atskaitos varteliai (fantominai), kad gautumėte
ryškesnį PW signalą rekomenduojama atlikti ultragarsinį tyrimą taip, kad fantominiuose atskaitos varteliuose
nebūtų jokių judančių audinių.
Reikšmės
Jei HPRF funkcija galima, PRF reikšmės yra intervale nuo 1 iki 15 kHz. Galimos reikšmės priklauso
nuo tyrimo režimo ir gylio. Naudojami matavimo vienetai – kilohercai (kHz).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti PRF ir HPRF reikšmes, naudokite PRF
valdymo elementą.
Sąsajos su kitais valdymo elementais
Pakeitus PRF gali pakisti kadrų dažnis, galia bei sienelių filtras.
Kad automatiškai sureguliuotumėte PW PRF ir Bazinę liniją, naudokite „Automatinio
reguliavimo“ mygtuką programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje (greitasis klaviatūros mygtukas F12).
Kai PW PRF reikšmė pakeičiama, vaizdo įrašų atmintis ištrinama.
Patarimai
Po PRF padidinimo visada optimizuokite akustinę Galią.
Biologinis poveikis
Pakeitus PRF diapazoną gali pakisti TI ir (arba) MI. Stebėkite indikaciją ekrane.

10.4.5.

Stiprinimas

Aprašymas
Stiprinimo reguliavimu padidinamas arba sumažinamas grįžtančio ultragarsinio signalo sustiprinimas.
Stiprinimas turėtų būti nustatytas pakankamai didelis, kad būtų gaunamos pakankamai šviesus Doplerio
spektro vaizdas, bet ne per didelis, kad būtų galima išvengti triukšmų Doplerio vaizde.
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Reikšmės
Galimos stiprinimo reikšmės yra intervale nuo 10% iki 100%. Naudojami matavimo vienetai –
procentai (%).
Reguliavimas
Norėdami
elementą.

pakeisti

reikšmes

naudokite

Stiprinimo

valdymo

Sąsajos su kitais valdymo elementais
Po Stiprinimo pakeitimo jums gali prireikti pakeisti Galią. Jei padidinate stiprinimą, galios lygis
dažniausiai gali būti sumažintas kad būtų gautas panašios kokybės vaizdas.
Patarimai
Prieš padidindami galią visada optimizuokite stiprį.
Biologinis poveikis
Stiprinimas neturi įtakos akustinei galiai. Padidinus stiprinimą akustinės galios lygis dažniausiai gali
būti sumažintas ir gautas panašios kokybės vaizdas.

10.4.6.

Galia

Aprašymas
Galios reguliavimas padidina ar sumažina ultragarsinio signalo akustinę galią.
Reikšmės
Galimos galios reikšmės yra intervale nuo 10% iki 100%. Naudojami matavimo vienetai – procentai
(%). SmartUs skeneriuose galios reikšmės yra intervale [-20;0] dB (decibelų).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite Galios valdymo elementą.

Sąsajos su kitais valdymo elementais
Po to kai sureguliuojate Galią, jums gali prireikti reguliuoti Stiprinimą. Jei sumažinate galią, jums gali
tekti padidinti stiprinimą. Jei padidinate galią, jums gali tekti sumažinti stiprinimą.
Patarimai
Prieš padidindami galią, visada optimizuokite stiprį. Naudokite kiek įmanoma žemesnes galios vertes.
Biologinis poveikis
Pakeitus Galią gali pakisti TI ir (arba) MI. Stebėkite indikaciją ekrane.
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10.4.7.

Pataisos kampas

Aprašymas
Pataisos kampas reguliuoja rodomą srovės greičio tikslumą. Pataisos kampo žymens kryptis turi
atitikti kraujo tėkmės kryptį. Prieš atlikdami bet kokius PW/CW matavimus, pirmiausiai tinkamai nustatykite
Pataisos kampą.
Reikšmės
Reikšmės yra intervale [-85, 85]. Naudojami matavimo vienetai – laipsniai (0).
Reguliavimas
Reikšmės gali būti keičiamos naudojant Pataisos kampo valdymo
elementą.
Sąsajos su kitais valdymo elementais
Pakeitus Pataisos kampo vertę kinta greičio skalė PW/CW vaizde. Pataisos kampas turi būti
sureguliuotas prieš atliekant bet kokius PW/CW matavimus.
Patarimai
Rekomenduojama naudoti tokias daviklio pozicijas, kad pataisos kampo absoliučios reikšmės būtų
mažesnės nei 60 laipsnių, kad būtų gaunami tikslesni matavimų ir skaičiavimų rezultatai.

10.4.8.

Pasvirimo kampas

Aprašymas
Pasvirimo kampo keitimas linijiniam davikliui keičia Doplerio linijos pasvirimą į kairę / dešinę 10
laipsnių. Šis valdymo elementas naudojamas pageidaujamam kampui tarp Doplerio spindulio ir srovės gauti.
Reikšmės
Galimos Pasvirimo kampo reikšmės yra 0, ±10 laipsnių. Naudojami matavimo vienetai – laipsniai.
Reguliavimas
Norėdami pakeisti vertes naudokite Pasvirimo kampo valdymo
elementą.

Biologinis poveikis
Keičiant Pasvirimo kampą gali pakisti TI ir (arba) MI. Stebėkite indikaciją ekrane.
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10.4.9.

Inversija

Aprašymas
Inversija atlieka vertikalią PW/CW spektro inversiją. Po inversijos teigiamos greičio reikšmės bus
rodomos žemiau bazinės linijos, o neigiamos reikšmės – virš bazinės linijos.
Reguliavimas
Norėdami
elementą.

10.4.10.

pakeisti

reikšmes

naudokite

Inversijos

valdymo

Bazinė linija

Aprašymas
Bazinės linijos reguliavimas padidina ar sumažina tą PW/CW Doplerio duomenų dalį, kuri atitinka
teigiamą (grįžtama srovė) ar neigiamą (atvirkštinė srovė) greitį. Pakeitus Bazinę liniją galima sumažinti
signalų supanašėjimą rodant didesnio diapazono grįžtančią srovę nei atvirkštinę srovę arba atvirkščiai.
Numatytoji bazinė linija yra spektro viduryje. Bazinė linija rodoma kaip horizontali linija išilgai PW/CW spektro.
Reikšmės
Galimos Bazinės linijos reikšmės dažniausiai yra intervale nuo 0 iki 255. Šios vertės neturi matavimo
vienetų.
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite Bazinės linijos valdymo
elementą.
Sąsajos su kitais valdymo elementais
Kad automatiškai sureguliuotumėte PW/CW PRF ir Bazinę liniją, naudokite „Automatinio
reguliavimo“ mygtuką programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje (greitasis klaviatūros mygtukas F12).

10.4.11.

Dinaminis diapazonas

Aprašymas
Dinaminis diapazonas kontroliuoja, kaip ultragarsinio atspindžio intensyvumas perverčiamas į pilkus
atspalvius.
Reikšmės
Galimos Dinaminio Diapazono reikšmės dažniausiai yra intervale nuo 10 iki 80 dB. Naudojami
matavimo vienetai – decibelai (dB).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite Dinaminio diapazono
valdymo elementą. Šį valdymo elementą galima rasti programinės įrangos
parinktyse (Meniu->Įrankiai->Nustatymai->Skenavimo valdymas->PW/CW
Doplerio režimas).
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Sąsajos su kitais valdymo elementais
Pakeitus Dinaminį diapazoną jums gali prireikti pakeisti Stiprinimą ar Skalę. Jei jūs padidinate
Dinaminį diapazoną, jums gali tekti sumažinti Stiprinimą ar Skalę norint išvengti triukšmų vaizde.

10.4.12.

Sienelių filtras

Aprašymas
Sienelių filtro reguliavimas padidina ar sumažina nukirpimo dažnį, kuris pašalina nepageidaujamus
žemo dažnio aukšto intensyvumo signalus dėl audinio ar sienelės judesių. Padidinus sienelių filtrą, sumažėja
rodomi mažo greičio audinių judesiai. Mažinant sienelių filtrą rodoma daugiau informacijos, tačiau taip pat
rodomi ir audinių judesiai.
Reikšmės
Sienelių filtro reikšmės dažniausiai yra intervale nuo 2% iki 20% PRF. Naudojami matavimo
vienetai – PRF procentai (%).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite Sienelių filtro valdymo
elementą.

Patarimai
Naudokite pakankamai aukštą sienelių filtrą kad pašalintumėte triukšmus, bet pakankamai žemą,
kad matytumėte užtektinai Doplerio informacijos.

10.4.13.

Skleidimo sparta

Aprašymas
Skleidimo sparta apibrėžia kaip greitai PW/CW režimo vaizdas (laiko linija) pralekia ir keičia PW/CW
režimo informacijos kaupimo dažnį. Mažesnės laiko reikšmės reiškia, kad PW/CW vaizdas bus užpildomas
greičiau, o didesnės laiko reikšmės reiškia, kad PW/CW vaizdas bus užpildomas lėčiau. Didelis greitis
parodo mažiau duomenų, bet su didesniu detalumu.
Reikšmės
Reikšmės priklauso nuo naudojamo skenerio ir programinės įrangos parinkčių. Matavimo vienetai –
sekundės (s).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti skleidimo spartos reikšmes, naudokite valdymo
elementą Skleidimo sparta. Mažesnės reikšmės reiškia greitesnį PW/CW
vaizdo atnaujinimą.
Sąsajos su kitais valdymo elementais
Pasikeitus Skleidimo spartos reikšmei filmo atmintis išvaloma.
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Biologinis poveikis
Keičiant skleidimo spartą gali pasikeisti TI ir MI reikšmės.

10.4.14.

Skaitmeninis stiprinimas

Aprašymas
Skaitmeninio stiprinimo reguliavimas padidina ar sumažina matomą galios lygį.
Reikšmės
Galimos skaitmeninio stiprinimo reikšmės dažniausiai yra intervale nuo 0 iki 4. Ši reikšmė neturi
matavimo vienetų.
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite Skaitmeninio stiprinimo
valdymo elementą.

Sąsajos su kitais valdymo elementais
Pakeitus Skaitmeninį stiprinimą jums gali prireikti reguliuoti Stiprinimą. Jei sumažinate Skaitmeninį
stiprinimą, jums gali tekti padidinti Stiprinimą. Jei padidinate Skaitmeninį stiprinimą, jums gali tekti sumažinti
Stiprinimą.

10.4.15.

Garso stiprumas

Aprašymas
Garso stiprumo valdymo elementas leidžia keisti garsumo lygį. Tam, kad girdėtumėte garsus,
kompiuterio garsiakalbiai turi būti paruošti ir įjungti.
Reikšmės
Galimos Garso stiprumo reikšmės yra intervale nuo 10% iki 100%. Naudojami matavimo vienetai –
procentai (%).
Reguliavimas
Kad sureguliuotumėte garso stiprumą, naudokite Garso stiprumo
valdymo elementą.
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10.4.16.

Dažnis

Aprašymas
Dažnis – tai ultragarsinio signalo skiriamąją gebą apibrėžiantis rodmuo. Aukštesnis dažnis padidina
įeinančio ultragarsinio signalo skiriamąją gebą, bet sumažina gilesniuose sluoksniuose tiriamų audinių
matomumą. Taigi, kai tiriate organus negiliuose sluoksniuose, naudokite aukštus dažnius, o kai tiriate
giliuose sluoksniuose – žemus dažnius.
Reikšmės
Galimos dažnių reikšmės priklauso nuo naudojamo daviklio ir skenerio. Naudojami matavimo
vienetai – megahercai (MHz).
Reguliavimas
Norėdami pakeisti reikšmes naudokite Dažnio valdymo elementą.

Biologinis poveikis
Dažnio reguliavimas gali pakeisti TI ir MI reikšmes.

10.4.17.

Glodinimas

Aprašymas
Glodinimo valdymo elementas leidžia išgauti lygesnius Doplerio vaizdus. Didesnės reikšmės reiškia
glotnesnį vaizdą.
Reikšmės
Galimos reikšmės priklauso nuo skenerio ir daviklio. Ši vertė neturi matavimo vienetų.
Reguliavimas
Kad pakeistumėte glodinimo lygį, naudokite Glodinimo valdymo
elementą programinės įrangos parinktyse (Meniu->Įrankiai->Nustatymai>Skenavimo valdymas->PW/CW Doplerio režimas).
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10.4.18.

Spektro vidurkinimas

Aprašymas
Spektro vidurkinimas leidžia išgauti lygesnius Doplerio vaizdus.
Reguliavimas
Norėdami įjungti/išjungti spektro vidurkinimą, programinės įrangos
parinktyse
(Meniu->Įrankiai->Nustatymai->Skenavimo
valdymas->PW/CW
Doplerio režimas) uždėkite/nuimkite varnelę ant valdymo elemento „Use
spectral averaging“ (naudoti spektro vidurkinimą).

10.4.19.

Spalvų žemėlapis

Aprašymas
Leidžia pasirinkti norimą PW/CW spalvų žemėlapį.
Reguliavimas
Kad pakeistumėte PW/CW režimo spalvų žemėlapį, kairėje pusėje
atidarykite Paletės valdymo juostą spausdami mygtuką „Paletės

valdymas“
, esantį įrankių juostoje programinės įrangos apačioje,
arba greitąjį klaviatūros mygtuką „6“. Atidarę kairės pusės įrankių juostą,
viduje rasite spalvų žemėlapio valdymo elementą.
Kad invertuotumėte dabartinio spalvų žemėlapio spalvas,
naudokite Invertavimo valdymo elementą.
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10.5.
TGC (Time Gain Compensation, liet. kintantis stiprinimas) valdymo
elementai

Aprašymas
Kintamo stiprinimo (TGC) valdymo elementai reguliuoja grįžtančių signalų stiprinimą, kad būtų
galima koreguoti signalo susilpnėjimą, kuris priklauso nuo skenavimo gylio ir stebimo audinio. TGC valdymo
elementai leidžia suvienodinti grįžtančio atspindžio signalo sustiprinimą, kad atspindžių iš skirtingų gylių
šviesumas būtų panašus. TGC leidžia kontroliuoti stiprinimo lygį kelių gylių zonose, nepriklausomai vienai
nuo kitos. TGC slinkties juostos valdymo elementai yra išdėstyti proporcingai dabartiniam skenavimo gyliui.
Esamos TGC reikšmės atitinkamuose gyliuose pavaizduotos TGC valdymo elementuose. Vertikali TGC
kreivė rodoma dešinėje ultragarsinio vaizdo pusėje. Maži šios kreivės žymekliai atitinka TGC valdymo
elementų gylius.
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Galimos TGC reikšmės yra intervale nuo 0% iki 100%. Naudojami matavimo vienetai – procentai (%).
Reguliavimas
Kad pakeistumėte TGC reikšmes, atidarykite programinės įrangos kairiosios pusės TGC valdymo

juostą paspausdami mygtuką „TGC valdymo elementai“
, esantį Įrankių juostoje programinės
įrangos apačioje, arba greitąjį klaviatūros mygtuką „5“. Tada sureguliuokite TGC naudodami slinkties juostos
valdymo elementus.
Jei yra pažymėta parinktis Susieti TGC valdiklius, vieno TGC valdymo elemento perkėlimas turės
įtakos visų kitų TGC valdymo elementų perkėlimui. Kai naudojami susieti TGC valdymo elementai,
programinė įranga stengiasi išlaikyti TGC kreivės formą nepakitusią.
Patarimai
Norėdami automatiškai atlikti B režimo stiprinimo, TGC ir Dinaminio diapazono reguliavimą,
naudokite mygtuką „Automatinis reguliavimas“, esantį programinės įrangos įrankių juostos viršuje (greitąjį
klavišą F12). Optimizuodami vaizdą, daviklį laikykite ant dominančios anatominės struktūros dalies ir
nejudinkite daviklio. Prašome įsidėmėti, kad automatinio vaizdo optimizavimo galimybė priklauso nuo
naudojamo ultragarsinio skenerio.
Sąsajos su kitais valdymo elementais
Norėdami pakeisti bendrą stiprinimą, naudokite B režimo Stiprinimo valdymo elementą. Pakeitus
skenavimo gylį jums gali prireikti sureguliuoti TGC.
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10.6.

Paletės ir spalvų žemėlapio valdymo elementų reguliavimas

Norėdami sureguliuoti esamo skenavimo režimo (B, M, CFM, PDI, DPDI, PW) paletę ar spalvinį

žemėlapį, kairėje pusėje atidarykite Paletės valdymo juostą spausdami „Paletės valdymo“ mygtuką
,
esantį įrankių juostoje programinės įrangos apačioje, arba klaviatūros mygtuką „6“. Atidarę kairiąją Valdymo
juostą, naudokite atitinkamo režimo paletės (gama , šviesumas
, kontrastas ) ar spalvų žemėlapio
valdymo elementus ir atlikite pakeitimus.
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10.7.

B (Spalvoto Doplerio) mastelio keitimas

Kad pakeistumėte ultragarsinio vaizdo (B ar Spalvoto Doplerio režimas) didinimą (mastelį), atlikite
žemiau nurodytus veiksmus:

1. Pasirinkite didinimo įrankį paspausdami „Zoom“ ("Didinimas") mygtuką
, esantį įrankių juostoje
programinės įrangos viršuje, arba klaviatūros mygtuką F7. Galite praleisti šį žingsnį, jei didinimo įrankis jau
pasirinktas. Pasirinkto įrankio piktograma yra programinės įrangos viršutiniame dešiniajame kampe.
2. Pasirinkite dominantį stačiakampį regioną, kurio didinimas turi būti pakeistas. Kad tai padarytumėte,
ultragarsiniame vaizde nuveskite žymeklį ten, kur turėtų būti pirmas jus dominančios anatominės vietos
stačiakampio kampas. Paspauskite kairįjį pelės mygtuką ir neatleidę veskite žymeklį į vietą, kur turėtų būti
antrasis stačiakampio kampas. Vedant pelę atsiras stačiakampis apie norimą padidinti anatominę vietą.
Galiausiai, paleiskite pelės mygtuką, ir programinė įranga atliks pasirinktos stačiakampės zonos didinimą (jei
tai yra aktyvi zona ultragarsiniame vaizde).
3. Kai ultragarsinio vaizdo mastelis pakeistas (ar vaizdas perslinktas), didinimo įrankis pradeda veikti kaip
vaizdo perslinkimo įrankis. Taigi jūs galite centruoti padidintą vaizdą. Kad perslinktumėte vaizdą, paspauskite
kairįjį pelės mygtuką ant ultragarsinio vaizdo ties ta vieta, kuri turi būti perkelta. Laikykite pelės mygtuką
nuspaustą ir slinkite pelės žymeklį į tą vietą, kur turi būti perkelta pažymėta vieta. Pelės judesio metu
pasirodys perkėlimo kryptį ir poziciją nurodanti rodyklė
. Galiausiai, paleiskite pelės mygtuką, ir
programinė įrangą perkels vaizdą.
4. Kad sugrąžintumėte ultragarsinį vaizdą į numatytąją poziciją ir mastelį, paspauskite kairįjį pelės mygtuką
ant ultragarsinio vaizdo (įsitikinkite, kad pasirinktas didinimo (mastelio keitimo) įrankis).
5. Jei reikia, kartokite 1–4 žingsnius, kad pakeistumėte kitų ultragarso sričių mastelį.
Jei jūsų kompiuteryje yra skaitmenų klaviatūra (mygtukai su skaičiais dešinėje klaviatūros pusėje),
tada jūs galite vaizdą padidinti ar sumažinti naudodami šios klaviatūros „+“ ir „-“ mygtukus.
Kad galėtumėte atlikti matavimus ar kitus veiksmus (kaip Doplerio lango pozicijos nustatymas)
pakeisto mastelio vaizde, pasirinkite atitinkamus matavimo ar valdymo įrankius ir atlikite su jais veiksmus taip,
kaip aprašyta šio vadovo atitinkamuose skyreliuose. Tam, kad dar kartą pakeistumėte mastelį, pasirinkite
mastelio keitimo įrankį.
Kai paspaustas „Zoom“ mygtukas programinės įrangos viršutinėje
įrankių juostoje, juo ne tik pasirenkamas mastelio keitimo įrankis, bet tuo
pačiu atidaromas ir didinimo valdymo elementai programinės įrangos
kairiosios pusės Valdymo juostoje.
Naudodami šiuos valdymo elementus, galite priartinti (iki 600%) ar
atitolinti (iki 60%) ultragarsinį vaizdą (numatytasis mastelis yra 100%).
Jūs galite atstatyti mastelį ar vaizdo perkėlimą į numatytąsias
reikšmes paspausdami mygtuką „Default“ (numatytasis).
Pozicijos valdymo elementai leidžia perslinkti vaizdą ir dominančią
anatominę struktūrą į ultragarsinio vaizdo centrą.
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10.8.

M režimo mastelio keitimas

Tam kad pakeistumėte M režimo ultragarsinio vaizdo mastelį (kai skenavimas atliekamas B+M
režimu ar M režimu), atlikite žemiau nurodytus veiksmus:

1. Pasirinkite mastelio keitimo (didinimo) įrankį, paspausdami „Didinimo“ mygtuką
, esantį įrankių
juostoje programinės įrangos viršuje, arba klaviatūros mygtuką F7. Galite praleisti šį žingsnį, jei mastelio
keitimo (didinimo) įrankis jau pasirinktas. Pasirinkto įrankio piktograma yra rodoma programinės įrangos

viršutiniame dešiniajame kampe
.
2. Pasirinkite M režimo vaizdo gylių intervalus, kur turi būti pakeistas mastelis. Tam, kad tai atliktumėte,
perkelkite pelės žymeklį į tą ultragarsinio vaizdo poziciją, nuo kur turėtų prasidėti mastelio keitimo ruožas.
Paspauskite kairįjį pelės mygtuką ir neatleidę veskite žymeklį į vietą, kur turėtų pasibaigti mastelio keitimo
ruožas. Pelės judesio metu bus nupieštos dvi horizontalios linijos, tarp kurių esanti M režimo informacija bus
padidinta. Galiausiai, atleiskite pelės mygtuką, ir programinė įranga atliks pasirinkto gylių intervalo
padidinimą.
3. Kai ultragarsinio vaizdo mastelis pakeistas (ar vaizdas perslinktas), mastelio keitimo įrankis pradeda veikti
kaip vaizdo perslinkimo įrankis. Taigi jūs galite centruoti pakeisto mastelio M režimo ultragarsinį vaizdą. Kad
perslinktumėte vaizdą, paspauskite kairįjį pelės mygtuką ant ultragarsinio vaizdo ties ta vieta, kuri turi būti
perslinkta. Laikykite pelės mygtuką nuspaustą ir slinkite pelės žymeklį į tą vietą, kur turi būti perkelta

pažymėta vieta. Pelės judėjimo metu pasirodys perkėlimo kryptį ir poziciją nurodanti rodyklė
. Galiausiai,
paleiskite pelės mygtuką, ir programinė įrangą perslinks vaizdą. Naudojant mastelio keitimo įrankį, M vaizdas
perslenkamas vertikaliai. Tam, kad atliktumėte horizontalų M režimo duomenų perslinkimą, naudokite
„Filmo“ valdymo elementus.
4. Kad sugrąžintumėte ultragarsinį vaizdą į numatytąją poziciją ir mastelį, paspauskite kairįjį pelės mygtuką
ant M režimo ultragarsinio vaizdo (įsitikinkite, kad pasirinktas mastelio keitimo įrankis).
5. Jei reikia, kartokite 1–4 žingsnius, kad pakeistumėte norimų ultragarso sričių mastelį.
Kad galėtumėte atlikti matavimus ar kitus veiksmus pakeisto mastelio M režimo vaizde, pasirinkite
reikiamus matavimo ar valdymo įrankius ir su jais atlikite veiksmus taip, kaip aprašyta šio vadovo
atitinkamuose skyreliuose. Tam, kad dar kartą pakeistumėte mastelį, pasirinkite mastelio keitimo įrankį.
Kai paspaustas „Didinimo“ mygtukas programinės įrangos
viršutinėje įrankių juostoje, juo ne tik pasirenkamas mastelio keitimo įrankis,
bet tuo pačiu atidaromi ir „Didinimo“ valdymo elementai programinės
įrangos kairiosios pusės Valdymo juostoje.
Naudodami M režimo mastelio keitimo valdymo elementus, jūs
galite priartinti vaizdą iki 600% (numatytasis mastelis yra 100%).
Jūs galite atstatyti mastelį ar vaizdo perkėlimą į numatytąsias
reikšmes paspausdami mygtuką „Default“ (numatytasis).
Pozicijos valdymo elementai leidžia perslinkti M režimo vaizdą
aukštyn ir žemyn ir taip perkelti dominančią anatominę struktūrą į
ultragarsinio vaizdo centrą.
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10.9.

Viso ekrano režimas

Programinė įranga leidžia paslėpti visus ultragarsinio skenavimo valdymo elementus ir, jei pasirinkta,
rodyti ultragarsinį vaizdą per visą ekraną.
Tam kad paslėptumėte valdymo elementus ir, jei pasirinkta, nustatytumėte pilno ekrano režimą,
paspauskite du kartus pelyte ant kompanijos logotipo paveiksliuko ultragarsinio vaizdo antraštės kairėje. Viso
ekrano režimą taip pat galima įjungti/išjungti naudojant numatytąją klavišų kombinaciją Ctrl+L.
Tam, kad išeitumėte iš pilno ekrano režimo, paspauskite „Esc“ klaviatūros mygtuką.
Jei norite ne tik paslėpti skenavimo valdymo elementus, bet ir matyti ultragarsinį vaizdą per visą
ekraną, naudodami „Meniu->Įrankiai->Nustatymai->Išvaizda->Bendra“ pasirinkite „Po dvigubo logotipo
paspaudimo pele, rodyti ultragarsą visame ekrane“.
Jei viso ekrano režimo metu jūs norite pakeisti kokį nors skenavimo parametrą, atidarykite
pageidaujamą kairiosios pusės valdymo juostą, naudodami jos mygtuką automatiškai slepiamoje įrankių
juostoje kairėje ar apačioje, arba naudodami klaviatūros greitąjį mygtuką. Tam, kad paslėptumėte atidarytą
kairiosios ar dešiniosios pusės valdymo juostą, paspauskite dešinį pelės mygtuką ant šios juostos antraštės
arba paspauskite "Tab" klavišą.
SVARBU. Jei viso ekrano režime laiko skalę turinčiuose ultragarsiniuose vaizduose naudojami
piešiniai ar matavimai, tuomet šie vaizdai turi būti atspausdinti ar išsaugoti (JPG, PNG, BMP formatu) taip
pat viso ekrano režime, nes išjungus šį režimą kai kurie matavimai ar piešiniai gali tapti nematomais dėl
sumažėjusios horizontalios erdvės.
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11.

Matavimai ir skaičiavimai

Šiame skyrelyje aprašyta matavimų ir skaičiavimų naudotojo sąsaja. Formulės ir nuorodos aprašytos
„Echo Wave II Software Reference Manual“ („Echo Wave II“ programinės įrangos nuorodų vadovas).
Priklausomai nuo programinės įrangos parinkčių, matavimai ir skaičiavimai gali būti prieinami tik tuomet kai
ultragarsinis skenavimas užfiksuotas. Matavimus ir skaičiavimus taip pat galima atlikti kai atidaryti TPD
(TELEMED vaizdo duomenys) ir TVD (TELEMED filmo duomenys) failai.

11.1.

Bendrieji B, B+B, 4B režimo matavimai

Norėdami atlikti B, B+B, 4B režimo matavimus, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Nuskenuokite pageidaujamą B (B+B, 4B) režimo vaizdą (us) ir sustabdykite jį naudodami „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /
Paleisti) mygtuką ar „SpaceBar“ (tarpas) klaviatūros mygtuką.
2. Spustelėkite mygtuką „Measurements“ (Matavimai)
,
norėdami atidaryti dešinės pusės matavimų valdymo juostą.
3. Jei atidaryta matavimų valdymo juosta yra kita nei „B
Measurements“ (B Matavimai), naudokite valdymo mygtukus,
skirtus bendrų matavimų puslapių pakeitimui (mygtukai „<“ ir
„>“), kad atverstumėte B Matavimų puslapį. Puslapiai taip pat
gali būti pakeisti paspaudus klaviatūros mygtukus „Page
Up“ (puslapis į viršų) ir „Page Down“ (puslapis žemyn).
4. Šioje valdymo juostoje pasirinkite norimą matavimo įrankį,
šio įrankio parinktis ir atlikite norimą matavimų kiekį
naudodami šį įrankį.
5. Jei reikia, išsirinkite kitą matavimo įrankį, išsirinkite jo
parinktis ir vėl atlikite norimą matavimų kiekį naudodami
pasirinktą įrankį.
Bendroji B režimo matavimų valdymo juosta
Nr.
Aprašymas
1
Atstumo matavimo įrankio mygtukas.
2
Ilgio matavimo įrankio mygtukas.
3
Ploto, perimetro matavimo elipsės įrankio mygtukas.
4
Ploto, perimetro matavimo kreivės įrankio mygtukas.
5
Kampo naudojant du atstumus įrankio mygtukas.
6
Kampo naudojant tris atstumus įrankio mygtukas.
7
Tūrio naudojant tris atstumus įrankio mygtukas.
8
Tūrio naudojant vieną elipsę įrankio mygtukas.
9
Stenozės (%) matavimo, naudojant du atstumus,
įrankio mygtukas.
10
Stenozės (%) matavimo, naudojant du plotus,
įrankio mygtukas.
11
Dviejų atstumų A / B santykio įrankio mygtukas.
12
Dviejų plotų (ar perimetrų) A / B santykio matavimo
įrankio mygtukas.
13
Pasirinkto įrankio parinktys.
14
Neutralaus įrankio mygtukas. Įrankis naudojamas
pasirinkti, redaguoti ar ištrinti matuojamus objektus.
15
Mygtukas pasirinktiems matavimams ir nubrėžtiems
objektams ištrinti.
16
Mygtukas visiems matavimams ir nubrėžtiems
objektams ištrinti.
17
Mygtukas visiems matavimams ištrinti.
18
Valdymo mygtukai matavimų puslapiams pakeisti.
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11.1.1.

Atstumas

Norėdami išmatuoti atstumą, atlikite tokius veiksmus:
1.

B

režimo

matavimų

valdymo

juostoje

spustelėdami

mygtuką

„Distance“ (atstumas)
, pasirinkite atstumo matavimo įrankį.
Jei matavimo įrankio mygtukas turi greitąjį klavišą, kuris parodytas kaip
pabraukta raidė (pvz., atstumui − pabraukta D), ir matavimų valdymo juosta
yra aktyvi, tada įrankį galima pasirinkti paspaudus klaviatūros greitąjį
mygtuką.
2. Įsitikinkite, kad žymimajame langelyje pažymėta „Distance“ (atstumas).
3. Prireikus, jei norite išmatuoti plotą ar apibrėžto diametro apskritimo
parametrą ar rutulio tūrį, pažymėkite varnele atitinkamus žymimuosius
langelius. Atkreipkite dėmesį, kad galite pažymėti kelis žymimuosius
langelius.
4. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje norite
pradėti matavimą, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką kad pradėtumėte
matavimą.
5. Perkelkite pelės žymeklį į ultragarsinio vaizdo padėtį, ties kuria norėsite
pabaigti matavimą, ir spustelėdami kairįjį pelės mygtuką kad pabaigtumėte
matavimą.
6. Pasirinktinai pakartodami 4–5 veiksmus atlikite kitą tokio paties tipo
matavimą.
Matavimo objektas:

Rezultatas (atstumas):
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11.1.2.

Ilgis

Norėdami išmatuoti kreivinio objekto ilgį, atlikite tokius veiksmus:
1.

B

režimo

matavimų

valdymo

juostoje

spustelėdami

mygtuką

„Length“ (ilgis)
, pasirinkite ilgio matavimo įrankį.
Jei matavimo įrankio mygtukas turi greitąjį klavišą, kuris parodytas kaip
pabraukta raidė (pvz., pabraukta L − ilgiui), ir matavimų valdymo juosta yra
aktyvi, tada įrankį galima pasirinkti paspaudus klaviatūros greitąjį mygtuką.
2. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje norite
pradėti matavimą, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką kad pradėtumėte
matavimą.
3. Veskite pelės žymeklį išilgai norimo išmatuoti objekto kontūro
ultragarsiniame vaizde.
4. Spustelėdami kairįjį pelės mygtuką kad užbaigtumėte matavimą.
5. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 2−4 žingsnius.
Matavimo objektas:

Rezultatas (ilgis):
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11.1.3.

Ploto ir perimetro matavimas naudojant elipsės įrankį

Norėdami išmatuoti plotą ir (arba) perimetrą naudodami elipsės įrankį,
atlikite šiuos veiksmus:
1. Pasirinkite matavimo įrankį paspausdami mygtuką „Area“ (Plotas)
, esantį B Matavimų valdymo juostoje.
2. Jei norite pamatuoti plotą, įsitikinkite, kad žymimasis langelis
„Area“ (plotas), esantis įrankių parinktyse, yra pažymėtas.
3. Jei norite išmatuoti perimetrą, įsitikinkite, kad žymimasis langelis
„Circumference“ (perimetras) yra pažymėtas.
4. Prireikus, jei norite išmatuoti elipsės ilgąją ar trumpąją ašį ar elipsoido
tūrį, pažymėkite atitinkamus žymimuosius langelius.
5. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų būti
pirmas elipsės ilgosios ašies taškas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką
norėdami pradėti matavimą.
6. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų būti
antras elipsės ilgosios ašies taškas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
7. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų būti
elipsės trumposios ašies taškas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką
norėdami pabaigti matavimą.
8. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 5−7 žingsnius.
Matavimo objektas (elipsė):

Rezultatas (plotas, perimetras):
Atkreipkite dėmesį, kad elipsės ilgosios ašies (pirmoji ašis) galai pažymėti
mažais apskritimais, tuo tarpu trumposios ašies (antroji ašis) − vienu
baigiamuoju tašku.
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11.1.4.

Ploto ir perimetro matavimas naudojant kreivės įrankį

Norėdami matuoti plotą ir (arba) perimetrą naudodami kreivės įrankį, atlikite
tokius veiksmus:
1.

Pasirinkite

matavimo

įrankį,

paspausdami

atitinkamą

mygtuką

„Area“ (plotas)
, esantį B Matavimų valdymo juostoje.
2. Jei norite pamatuoti plotą, įsitikinkite, kad žymimasis langelis
„Area“ (plotas), esantis įrankio parinktyse, yra pažymėtas.
3. Jei norite išmatuoti perimetrą, įsitikinkite, kad žymimasis langelis
„Circumference“ (perimetras) yra pažymėtas.
4. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų
prasidėti kreivė, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami pradėti
matavimą.
5. Perslinkite pelės žymeklį išilgai matuojamo kontūro taip, kad būtų
suformuota uždara kreivė.
6. Tam, kad užbaigtumėte matavimą, dar kartą paspauskite kairįjį pelės
mygtuką. Paskutinis kreivės taškas bus sujungtas su pirmuoju kreivės tašku
ir matavimas bus baigtas.
7. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 4−6 žingsnius.
Matavimo objektas:

Rezultatas (plotas, perimetras):

Svarbu paminėti, kad uždaroji kreivė negali turėti jokių pertrūkių. Piešimo metu, jei programinė
įranga aptinka, kad pelės žymeklis kerta jau nupieštą dalį, už jos einanti kreivės dalis automatiškai
nukerpama ties žymeklio pozicija. Taip pat piešimo metu programinė įranga rodo liniją, jungiančią paskutinę
pelės žymeklio poziciją su pirmuoju kreivės tašku ir taip parodo kokią kreivę gautume jei paspaustume kairįjį
pelės klavišą piešimui užbaigti. Prieš užbaigdami kreivės piešimą įsitikinkite, kad linija, jungianti paskutinį ir
pirmąjį tašką, nesikerta su jokiais kitais kreivės taškais, nes priešingu atveju kreivė bus automatiškai nukirpta
ir uždaryta ties susikirtimo tašku. Susikirtimo taškas (jei toks yra) žymimas raudonu žymekliu.
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11.1.5.

Ploto ir perimetro matavimas naudojant stačiakampio įrankį

Norėdami matuoti plotą ir (arba) perimetrą naudodami stačiakampio įrankį,
atlikite tokius veiksmus:
1.

Pasirinkite

matavimo

įrankį,

paspausdami

atitinkamą

mygtuką

„Area“ (plotas)
, esantį B Matavimų valdymo juostoje arba iš
mygtuko meniu pasirinkite elementą „Rectangle“ (stačiakampis).
2. Jei norite pamatuoti plotą, įsitikinkite, kad žymimasis langelis
„Area“ (plotas), esantis įrankio parinktyse, yra pažymėtas.
3. Jei norite išmatuoti perimetrą, įsitikinkite, kad žymimasis langelis
„Circumference“ (perimetras) yra pažymėtas.
4. Pasirinktinai, jei norite apskaičiuoti vidutinį stačiakampio viduje esančios
vaizdo dalies pilkumą ar vidutinių pilkumų standartinį nuokrypį, pažymėkite
atitinkamus nustatymus (Average Gray Value - vidutinis pilkumas; StdDev of
Gray Values - vidutinių pilkumų standartinis nuokrypis). Iš eilučių (ang.
rows) ir stulpelių (angl. columns) sąrašų pasirinkite norimas reikšmes jei
piešiamas stačiakampis turėtų būti padalintas į mažesnius stačiakampius.
5. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų
prasidėti stačiakampis, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami pradėti
matavimą.
6. Perslinkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų baigtis stačiakampis, ir
spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami užbaigti matavimą.
7. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 5−6 žingsnius.
Matavimo objektas (stačiakampis):

Prie pirmo stačiakampio taško (šiuo atveju kairėje viršuje) yra rodomas
matavimo objekto numeris (“1”), kuris taip pat rodomas ir rezultatų eilutėje.
Skaičiai pirmose eilutėse atitinka vidutinį pilkumą. Skaičiai antrose eilutėse
atitinka pilkumų standartinį nuokrypį. Šios reikšmės apskaičiuojamos
kiekvienam mažesniam stačiakampiui. Viso stačiakampio vidutinis pilkumas
ir pilkumų standartinis nuokrypis yra rodomi prie stačiakampio kampo
dešinėje apačioje (šiuo atveju 35.7 ir 5.4).
Rezultatas (plotas, perimetras, vidutinis pilkumas ir pilkumų standartinis
nuokrypis visam stačiakampiui):
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11.1.6.

Kampo matavimas naudojant dvi linijas

Norėdami pamatuoti kampą tarp dviejų vektorių, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pasirinkite

matavimo

įrankį,

spustelėdami

atitinkamą

mygtuką

„Angle“ (kampas)
, esantį B Matavimų valdymo juostoje.
2. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų
prasidėti pirmas vektorius, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami
pradėti matavimą.
3. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje pirmas vektorius turėtų baigtis, ir
spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
4. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų prasidėti antras vektorius, ir
spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
5. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje antrasis vektorius turėtų baigtis, ir
spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami pabaigti kampo matavimą.
6. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 2−5 žingsnius.
Atkreipkite dėmesį, kad vektoriaus pradžios taškas pažymėtas jo numeriu
(matavimo objekto numeris).
Matavimo objektai (du vektoriai):

Rezultatai (vektorių ilgiai ir kampas tarp jų):

Norėdami apskaičiuoti kampą, naudodami du anksčiau pamatuotus
atstumus, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pasirinkite

matavimo

įrankį

spustelėdami

atitinkamą

mygtuką

„Angle“ (kampas)
, esantį B Matavimų valdymo juostoje.
2. Iš pirmo įvedimo lauko, esančio kampo įrankių parinktyse, pasirinkite
matuojamo objekto numerį, kuris atitinka pirmąjį vektorių kampui matuoti.
3. Iš antro įvedimo lauko, esančio kampo įrankių parinktyse, pasirinkite
matuojamo objekto numerį, kuris atitinka antrąjį vektorių kampui matuoti.
4. Kampo įrankio parinktyse spustelėdami mygtuką „Finish“ (baigti),
apskaičiuokite pasirinktą kampą.
5. Norėdami apskaičiuoti daugiau kampų, kartokite 2−4 žingsnius.
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11.1.7.

Kampų matavimas naudojant tris linijas

Norėdami pamatuoti kampą tarp trijų linijų (vektorių), atlikite šiuos
veiksmus:
1.

Pasirinkite

matavimo

įrankį

spustelėdami

mygtuką

„Angle“ (kampas)
, esantį B Matavimų valdymo
juostoje.
2. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje
turėtų prasidėti pirmas vektorius, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką
norėdami pradėti matavimą.
3. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje pirmas vektorius turėtų
baigtis, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
4. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų prasidėti antras
vektorius, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
5. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje antras vektorius turėtų
baigtis, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
6. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų prasidėti trečias
vektorius, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
7. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje trečiasis vektorius turėtų
baigtis, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką užbaigtumėte matavimą.
8. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 2−7
žingsnius.
Kampai bus išmatuoti tarp pirmojo ir antrojo bei tarp pirmojo ir
trečiojo vektorių.
Atkreipkite dėmesį, kad vektoriaus pradžios taškas pažymėtas jo
numeriu (matavimo objekto numeris).
Matavimo objektai (trys vektoriai):

Rezultatai (vektorių ilgai ir kampai tarp jų):
Norėdami apskaičiuoti kampus, naudodami tris anksčiau pamatuotus atstumus, atlikite šiuos veiksmus:
1. Pasirinkite matavimo įrankį spustelėdami atitinkamą mygtuką „Angle“ (kampas)
, esantį B
Matavimų valdymo juostoje.
2. Iš pirmo įvedimo lauko, esančio kampo įrankių parinktyse, pasirinkite matuojamo objekto numerį, kuris
atitinka pirmąjį vektorių kampui matuoti.
3. Iš antro įvedimo lauko, esančio kampo įrankių parinktyse, pasirinkite matuojamo objekto numerį, kuris
atitinka antrąjį vektorių kampui matuoti.
4. Iš trečio įvedimo lauko, esančio kampo įrankių parinktyse, pasirinkite matuojamo objekto numerį, kuris
atitinka antrąjį vektorių kampui matuoti.
5. Paspauskite „Finish“ (užbaigti) mygtuką kampo įrankių parinktyse tam, kad būtų apskaičiuoti kampai tarp
pirmo ir antro bei tarp pirmo ir trečio vektorių.
6. Norėdami apskaičiuoti daugiau kampų, kartokite 2−5 žingsnius.
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Pastaba. Šie įrankiai gali būti naudojami matuojant klubo kampus.

11.1.8.

Tūrio matavimas naudojant tris atstumus

Norėdami pamatuoti tūrį naudodami tris atstumus (tris elipsoido
ašis), atlikite šiuos veiksmus:
1. Pasirinkite matavimo įrankį paspausdami „Volume“ (tūris) mygtuką
, esantį B Matavimų valdymo juostoje.
2. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje
turėtų prasidėti pirmas atstumas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką
norėdami pradėti matavimą.
3. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje pirmas atstumas turėtų
baigtis, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
4. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje antras atstumas turėtų
prasidėti, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
5. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje antras atstumas turėtų
baigtis, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
6. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų prasidėti trečias
atstumas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
7. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje trečias atstumas turėtų
baigtis, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami pabaigti tūrio
matavimą.
8. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 2−7
žingsnius.
Norėdami apskaičiuoti tūrį naudodami tris anksčiau pamatuotus
atstumus, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pasirinkite

matavimo

įrankį

paspausdami

atitinkamą

„Volume“ (tūris) mygtuką
, esantį B Matavimų valdymo
juostoje.
2. Iš pirmo įvedimo lauko, esančio tūrio įrankių parinktyse, pasirinkite
matuojamo objekto numerį, kuris atitinka elipsoido pirmą ašį.
3. Iš antro įvedimo lauko, esančio tūrio įrankių parinktyse, pasirinkite
matuojamo objekto numerį, kuris atitinka elipsoido antrą ašį.
4. Iš trečio įvedimo lauko, esančio tūrio įrankių parinktyse, pasirinkite
matuojamo objekto numerį, kuris atitinka elipsoido trečią ašį.
5. Spustelėkite mygtuką „Finish“ (baigti), esantį tūrio įrankių
parinktyse, norėdami apskaičiuoti elipsoido tūrį pagal pasirinktas tris
ašis.
6. Norėdami apskaičiuoti daugiau tūrių, kartokite 2−5 žingsnius.
Pastaba.
Kai kuriais atvejais, norint pamatuoti tūrį, jums iš pradžių gali tekti
skenuoti dominančią anatominę struktūrą keliose skirtingose
plokštumose ir tik tada atlikti tūrio matavimą. Tam jūs turėtumėte
naudoti Dual (Dvigubą) (B+B) ar Quad (Keturgubą) (4B) režimą.
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11.1.9.

Tūrio matavimas naudojant vieną elipsę

Norėdami matuoti elipsoido tūrį naudodami elipsės įrankį, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Pasirinkite matavimo įrankį paspausdami atitinkamą „Volume“ (tūris)
mygtuką
, esantį B Matavimų valdymo juostoje.
2. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų būti
pirmas elipsės ilgosios ašies taškas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką
norėdami pradėti matavimą.
3. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų būti
antras elipsės ilgosios ašies taškas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
4. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų būti
elipsės trumposios ašies taškas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką
norėdami pabaigti matavimą.
5. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 2−4 žingsnius.
Atkreipkite dėmesį, kad atliekant skaičiavimus yra laikoma, kad elipsoido
trečia ašis yra lygi antrai (trumpajai) ašiai.
Norėdami apskaičiuoti tūrį naudodami anksčiau pamatuotą elipsę, atlikite
šiuos veiksmus:
1. Pasirinkite matavimo įrankį paspausdami atitinkamą „Volume“ (tūris)
mygtuką
, esantį B Matavimų valdymo juostoje.
2. Iš įvedimo lauko, esančio tūrio įrankių parinktyse, pasirinkite numerį
matuojamo objekto (elipsės), kuris bus naudojamas tūrio skaičiavimui.
3. Spustelėkite mygtuką „Finish“ (baigti), esantį tūrio įrankių parinktyse,
norėdami apskaičiuoti elipsoido tūrį.
4. Norėdami skaičiuoti daugiau tūrių, kartokite 2−3 žingsnius.
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11.1.10.

Tūrio matavimas naudojant vieną atstumą

Norėdami pamatuoti sferos tūrį
skersmenį), atlikite šiuos veiksmus:

naudodami

vieną

atstumą

(sferos

1. B Matavimų valdymo juostoje pasirinkite matavimo įrankį, spustelėdami
mažą „v“ mygtuką „Volume“ (tūris) valdymo elemente

. Tai

atidarys meniu
, o atsidariusiame meniu spustelėkite „1
Distance“ (1 Atstumas). Tuomet meniu užsidarys ir „Volume“ (tūris) valdymo
režimas bus pakeistas į tūrio skaičiavimą naudojant vieną atstumą
.
2. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų būti
pirmas sferos ašies taškas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami
pradėti matavimą.
3. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų būti
sferos ašies antras taškas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami
baigti tūrio matavimą.
4. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 2−3 žingsnius.
Norėdami apskaičiuoti tūrį naudodami anksčiau pamatuotą atstumą, atlikite
šiuos veiksmus:
1. B Matavimų valdymo juostoje pasirinkite matavimo įrankį spustelėdami
mažą „v“ mygtuką „Volume“ (tūris) valdymo elemente

. Tai

atidarys meniu
, o atsidariusiame meniu spustelėkite „1
Distance“ (1 Atstumas)
2. Iš įvedimo lauko, esančio tūrio įrankių parinktyse, pasirinkite numerį
matuojamo objekto, kuris bus naudojamas tūrio skaičiavimui.
3. Spustelėkite mygtuką „Finish“ (baigti), esantį tūrio įrankių parinktyse,
norėdami apskaičiuoti sferos tūrį.
4. Norėdami skaičiuoti daugiau tūrių, kartokite 2−3 žingsnius.
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11.1.11.

Tūrio matavimas naudojant du atstumus

Norėdami pamatuoti elipsoido tūrį naudodami du atstumus, atlikite šiuos
veiksmus:
1. B Matavimų valdymo juostoje pasirinkite matavimo įrankį spustelėdami
mažą „v“ mygtuką „Volume“ (tūris) valdymo elemente

. Tai

atidarys meniu
, o atsidariusiame meniu spustelėkite „2
Distances“ (2 Atstumai). Tuomet meniu užsidarys ir „Volume“ (tūris)
valdymo režimas bus pakeistas į tūrio skaičiavimą naudojant du atstumus
.
2. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų būti
pirmas elipsoido ilgosios ašies taškas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką,
norėdami pradėti matavimą.
3. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų būti
antras elipsoido ilgosios ašies taškas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
4. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų būti pirmas elipsoido
trumposios ašies taškas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
5. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų būti antras elipsoido
trumposios ašies taškas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami
pabaigti tūrio matavimą.
6. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 2−5 žingsnius.
Atkreipkite dėmesį, kad atliekant skaičiavimus yra laikoma, kad elipsoido
trečia ašis yra lygi antrai ašiai.
Norėdami apskaičiuoti tūrį naudodami du anksčiau pamatuotus atstumus,
atlikite šiuos veiksmus:
1. B Matavimų valdymo juostoje pasirinkite matavimo įrankį spustelėdami
mažą „v“ mygtuką „Volume“ (tūris) valdymo elemente

. Tai

atidarys meniu
, o atsidariusiame meniu spustelėkite „2
Distances“ (2 Atstumai). Tuomet meniu užsidarys ir „Volume“ (tūris)
valdymo režimas bus pakeistas į tūrio skaičiavimą naudojant du atstumus
.
2. Iš pirmo įvedimo lauko, esančio tūrio įrankių parinktyse, pasirinkite numerį
matuojamo objekto, kuris atitinka elipsoido ilgąją ašį.
3. Iš antro įvedimo lauko, esančio tūrio įrankių parinktyse, pasirinkite numerį
matuojamo objekto, kuris atitinka elipsoido trumpąją ašį.
4. Spustelėkite mygtuką „Finish“ (baigti), esantį tūrio įrankių parinktyse
norėdami apskaičiuoti elipsoido tūrį.
5. Norėdami apskaičiuoti daugiau tūrių, kartokite 2−4 žingsnius.
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11.1.12.
Tūrio matavimas naudojant vieną kreivę (Simpsono vienos
plokštumos metodas)
Norėdami pamatuoti tūrį naudodami vieną kreivę, atlikite tokius veiksmus:
1. B Matavimų valdymo juostoje pasirinkite matavimo įrankį spustelėdami
mažą „v“ mygtuką „Volume“ (tūris) valdymo elemente

. Tai

atidarys meniu
, o atsidariusiame meniu
spustelėkite "1 Trace (Simpson)" (1 kreivė (Simpsono)). Tuomet meniu
užsidarys ir „Volume“ (tūris) valdymo režimas bus pakeistas į tūrio

skaičiavimą naudojant vieną kreivę
.
2. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų būti
pirmasis kreivės taškas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką kad
pradėtumėte matavimą.
3. Perkelkite pelės žymeklį apvesdami objektą, kurio tūrį matuojate.
4. Spustelėkite kairįjį pelės mygtuką kad užbaigtumėte kreivės piešimą.
5. Perkelkite pelės žymeklį kad nustatytumėte ilgosios ašies kryptį. Ekrane
bus matomas kreivės dalijimas į diskus (statmenus ilgajai ašiai).
6. Spustelėkite kairįjį pelės mygtuką kad užbaigtumėte tūrio matavimą.
7. Pasirinktinai atlikite kitą tokio pat tipo matavimą pakartodami 2-6
žingsnius.
Matavimo objektas ir rezultatai (kreivės plotas, ilgosios ašies ilgis ir apskaičiuotas tūris):

Simpsono metodo naudojamų diskų skaičius gali būti pakeistas programinės įrangos parinktyse "Menu>Tools->Options->Measurements and Calculations->Common Settings" („Meniu->Įrankiai->Nustatymai>Matavimai ir skaičiavimai->Bendri nustatymai").
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11.1.13.
Tūrio matavimas naudojant dvi kreives (Simpsono dviejų
plokštumų metodas)
Norėdami pamatuoti tūrį naudodami dvi kreives, atlikite tokius veiksmus
(paprastai B+B ar 4B režime naudojant nuskenuotas dvi statmenas
matuojamo objekto plokštumas):
1. B Matavimų valdymo juostoje pasirinkite matavimo įrankį spustelėdami
mažą „v“ mygtuką „Volume“ (tūris) valdymo elemente

. Tai

atidarys meniu
, o atsidariusiame meniu
spustelėkite "2 Traces (Simpson)" (2 kreivės (Simpsono)). Tuomet meniu
užsidarys ir „Volume“ (tūris) valdymo režimas bus pakeistas į tūrio

skaičiavimą naudojant dvi kreives
.
2. Ultragarsiniame vaizde (pirmoje plokštumoje) perkelkite pelės žymeklį į
vietą, kurioje turėtų būti pirmasis pirmosios kreivės taškas, ir spustelėkite
kairįjį pelės mygtuką kad pradėtumėte matavimą.
3. Perkelkite pelės žymeklį apvesdami objektą, kurio tūrį matuojate.
4. Spustelėkite kairįjį pelės mygtuką kad užbaigtumėte kreivės piešimą.
5. Perkelkite pelės žymeklį kad nustatytumėte ilgosios ašies kryptį. Ekrane
bus matomas kreivės dalijimas į diskus (statmenus ilgajai ašiai).
6. Spustelėkite kairįjį pelės mygtuką kad užbaigtumėte ilgosios ašies
nustatymą.
7. Ultragarsiniame vaizde (antroje plokštumoje) perkelkite pelės žymeklį į
vietą, kurioje turėtų būti pirmasis antrosios kreivės taškas, ir spustelėkite
kairįjį pelės mygtuką kad pradėtumėte matavimą.
8. Perkelkite pelės žymeklį apvesdami objektą, kurio tūrį matuojate.
9. Spustelėkite kairįjį pelės mygtuką kad užbaigtumėte kreivės piešimą.
10. Perkelkite pelės žymeklį kad nustatytumėte ilgosios ašies kryptį. Ekrane
bus matomas kreivės dalijimas į diskus (statmenus ilgajai ašiai).
11. Spustelėkite kairįjį pelės mygtuką kad užbaigtumėte tūrio matavimą.
12. Pasirinktinai atlikite kitą tokio pat tipo matavimą pakartodami 2-11
žingsnius.
Norėdami apskaičiuoti tūrį naudodami dvi anksčiau išmatuotas kreives
(prašome atkreipti dėmesį, kad šiuo atveju yra naudojamos specialios į
diskus padalintos kreivės), atlikite tokius veiksmus:
1. B Matavimų valdymo juostoje pasirinkite matavimo įrankį spustelėdami
mažą „v“ mygtuką „Volume“ (tūris) valdymo elemente
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atidarys meniu
, o atsidariusiame meniu
spustelėkite "2 Traces (Simpson)" (2 kreivės (Simpsono)). Tuomet meniu
užsidarys ir „Volume“ (tūris) valdymo režimas bus pakeistas į tūrio

skaičiavimą naudojant dvi kreives
.
2. Iš pirmojo sąrašo tūrio įrankio parinktyse pasirinkite numerį kreivės
objekto, atitinkančio kreivę pirmoje plokštumoje.
3. Iš antrojo sąrašo tūrio įrankio parinktyse pasirinkite numerį kreivės
objekto, atitinkančio kreivę antroje plokštumoje.
4. Tūrio įrankio parinktyse paspauskite "Finish" (baigti) mygtuką kad
apskaičiuotumėte tūrį naudodami dvi pasirinktas kreives.
5. Pasirinktinai apskaičiuokite daugiau tūrių kartodami žingsnius 2-4.
Prašome atkreipti dėmesį, kad tūrio skaičiavimui yra naudojamos specialios
į diskus padalintos kreivės, ir tūrio skaičiavimui negali būti naudojamos
kitokio tipo kreivės.
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11.1.14.

Stenozės (%) matavimas naudojant du atstumus

Norėdami pamatuoti stenozę (%) naudodami du atstumus, atlikite šiuos
veiksmus:
1.

Pasirinkite

matavimo

įrankį

paspausdami

atitinkamą

„Stenosis

%“ (stenozė %) mygtuką
, esantį B Matavimų valdymo
juostoje.
2. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų
prasidėti pirmas atstumas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami
pradėti matavimą.
3. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje pirmas
atstumas turėtų baigtis, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
4. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų prasidėti antras atstumas, ir
spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
5. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje antras atstumas turėtų baigtis, ir
spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami pabaigti stenozės matavimą.
6. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 2−5 žingsnius.
Norėdami apskaičiuoti stenozę (%) naudodami du anksčiau pamatuotus
atstumus, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pasirinkite

matavimo

įrankį

paspausdami

atitinkamą

„Stenosis

%“ (stenozė %) mygtuką
, esantį B Matavimų valdymo
juostoje.
2. Iš pirmo įvedimo lauko, esančio stenozės įrankių parinktyse, pasirinkite
numerį matuojamo objekto, kuris atitinka pirmą atstumą.
3. Iš antro įvedimo lauko, esančio stenozės įrankių parinktyse, pasirinkite
numerį matuojamo objekto, kuris atitinka antrą atstumą.
4. Spustelėkite mygtuką „Finish“ (baigti), esantį stenozės įrankių parinktyse,
norėdami apskaičiuoti stenozę naudojant du atstumus.
5. Norėdami atlikti daugiau tokio paties tipo skaičiavimų, kartokite 2−4
žingsnius.
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11.1.15.

Stenozės (%) matavimas naudojant du plotus

Norėdami pamatuoti stenozę (%) naudodami du plotus, atlikite šiuos
veiksmus:
1.

Pasirinkite

matavimo

įrankį

paspausdami

atitinkamą

„Stenosis

%“ (stenozė %) mygtuką
, esantį B Matavimų valdymo
juostoje.
2. Iš stenozės įrankių parinkčių pasirinkite įrankį „1)“ pirmo ploto
apibrėžimui. Įrankis yra pasirenkamas, paspaudžiant meniu mygtuką

„v“

ir iš pasirodžiusio meniu

pasirenkant norimą

įrankį (pvz., trace (kreivė)
).
3. Ultragarsiniame vaizde nubrėžkite pirmą plotą naudodami pasirinktą
įrankį. Išsamesnius nurodymus dėl pasirinkto įrankio naudojimo žiūrėkite
skyriuose apie ploto matavimą naudojant elipsės ir kreivės įrankius. Jei
prieš tai buvusiame žingsnyje įrankis nėra pasirenkamas, tuomet yra
naudojamas numatytasis elipsės įrankis.
4. Iš stenozės įrankių parinkčių pasirinkite įrankį „2)“ antro ploto apibrėžimui.
5. Ultragarsiniame vaizde nubrėžkite antrą plotą naudodami pasirinktą
įrankį. Išsamesnius nurodymus dėl pasirinkto įrankio naudojimo žiūrėkite
skyriuose apie ploto matavimą naudojant elipsės ir kreivės įrankius. Jei
prieš tai buvusiame žingsnyje įrankis nėra pasirenkamas, tuomet yra
naudojamas numatytasis elipsės įrankis. Stenozė bus apskaičiuota
automatiškai.
6. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 2−5 žingsnius.

Norėdami apskaičiuoti stenozę (%) naudodami du anksčiau pamatuotus
plotus, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pasirinkite

matavimo

įrankį

paspausdami

atitinkamą

„Stenosis

%“ (stenozė %) mygtuką
, esantį B Matavimų valdymo
juostoje.
2. Iš pirmo įvedimo lauko, esančio stenozės įrankių parinktyse, pasirinkite
numerį matuojamo objekto, kuris atitinka pirmą plotą.
3. Iš antro įvedimo lauko, esančio stenozės įrankių parinktyse, pasirinkite
numerį matuojamo objekto, kuris atitinka antrą plotą.
4. Spustelėkite mygtuką „Finish“ (baigti), esantį stenozės įrankių parinktyse,
norėdami apskaičiuoti stenozę naudodami du plotus.
5. Norėdami atlikti daugiau tokio paties tipo skaičiavimų, kartokite 2−4
žingsnius.

TELEMED
Programinės įrangos „Echo Wave II“ naudotojo vadovas

Ver. 2.8.9

2020.07.01

Psl. 113 iš 213

Echo Wave II programos pagrindinė versija: 3

11.1.16.

Dviejų atstumų A / B santykio apskaičiavimas

Norėdami pamatuoti dviejų atstumų santykį, atlikite šiuos veiksmus:
1. Pasirinkite matavimo įrankį paspausdami atitinkamą „A/B Ratio“ (A / B

santykis) mygtuką
, esantį B Matavimų valdymo juostoje.
2. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų
prasidėti pirmas atstumas (skaitiklis A), ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką,
norėdami pradėti matavimą.
3. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje pirmas
atstumas turėtų baigtis, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
4. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų prasidėti antras atstumas
(vardiklis B), ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
5. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų baigtis antras atstumas, ir
spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami baigti santykio matavimą.
6. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 2−5 žingsnius.
Norėdami apskaičiuoti santykį naudodami anksčiau pamatuotus
atstumus, atlikite šiuos veiksmus:

du

1. Pasirinkite matavimo įrankį paspausdami atitinkamą „A/B Ratio“ (A / B

santykis) mygtuką
, esantį B Matavimų valdymo juostoje.
2. Iš pirmo „A)“ įvedimo lauko, esančio santykio įrankio parinktyse,
pasirinkite numerį matuojamo objekto, kuris atitinka pirmą atstumą (skaitiklį
A).
3. Iš antro „B)“ įvedimo lauko, esančio santykio įrankio parinktyse,
pasirinkite numerį matuojamo objekto, kuris atitinka antrą atstumą (vardiklį
B).
4. Spustelėkite mygtuką „Finish“ (baigti), esantį santykio įrankio parinktyse,
norėdami apskaičiuoti santykį naudojant du atstumus.
5. Norėdami atlikti daugiau tokio paties tipo skaičiavimų, kartokite 2−4
žingsnius.
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11.1.17.
A / B santykio apskaičiavimas naudojant du plotus arba
perimetrus
Norėdami pamatuoti A / B santykį naudodami du plotus ar perimetrus,
atlikite šiuos veiksmus:
1. Pasirinkite matavimo įrankį, paspausdami atitinkamą „A/B Ratio“ (A / B

santykis) mygtuką
, esantį B Matavimų valdymo juostoje.
2. Jei norite nustatyti santykį tarp dviejų plotų, įsitikinkite kad žymimajame
langelyje, esančiame santykio įrankio parinktyse, yra pažymėta
„„Area“ (plotas). Jei jis nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
3. Jei norite apskaičiuoti santykį tarp dviejų perimetrų, pažymėkite
„Circumference“ (perimetras) žymimąjį langelį.
4. Norėdami apibrėžti pirmą plotą, iš santykio įrankio parinkčių pasirinkite
įrankį „A)“. Įrankis yra pasirenkamas, paspaudžiant meniu mygtuką

„v“

ir iš pasirodžiusio meniu

pasirenkant norimą

įrankį (pvz., trace (kreivė)
).
5. Ultragarsiniame vaizde nubrėžkite pirmą plotą (skaitiklis A) naudodami
pasirinktą įrankį. Išsamesnius nurodymus dėl pasirinkto įrankio naudojimo
žiūrėkite skyriuose apie ploto matavimą naudojant elipsės ir kreivės
įrankius. Jei prieš tai buvusiame žingsnyje įrankis nėra pakeičiamas, tuomet
yra naudojamas numatytasis elipsės įrankis.
6. Norėdami apibrėžti antrą plotą, iš santykio įrankio parinkčių pasirinkite
įrankį „B)“.
7. Ultragarsiniame vaizde nubrėžkite antrą plotą (vardiklis B) naudodami
pasirinktą įrankį. Išsamesnius nurodymus dėl pasirinkto įrankio naudojimo
žiūrėkite skyriuose apie ploto matavimą naudojant elipsės ir kreivės
įrankius. Jei prieš tai buvusiame žingsnyje įrankis nėra pakeičiamas, tuomet
yra naudojamas numatytasis elipsės įrankis. A / B santykis bus
apskaičiuotas automatiškai.
8. Pasirinktinai, pakartodami 4–7 veiksmus, atlikite kitą tokio paties tipo
matavimą.
Norėdami apskaičiuoti santykį naudodami du anksčiau pamatuotus plotus,
atlikite šiuos veiksmus:
1. Pasirinkite matavimo įrankį paspausdami atitinkamą „A/B Ratio“ (A / B

santykis) mygtuką
, esantį B Matavimų valdymo juostoje.
2. Jei norite nustatyti santykį tarp dviejų plotų, įsitikinkite, kad žymimajame
langelyje, esančiame santykio įrankio parinktyse, yra pažymėta
„Area“ (plotas). Jei jis nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
3. Jei norite nustatyti santykį tarp dviejų perimetrų, pažymėkite
„Circumference“ (perimetras) žymimąjį langelį santykio įrankio parinktyse.
4. Iš pirmo „A)“ įvedimo lauko, esančio santykio įrankio parinktyse,
pasirinkite numerį matuojamo objekto, kuris atitinka pirmą plotą (skaitiklį A).
5. Iš antro „B)" įvedimo lauko, esančio santykio įrankio parinktyse,
pasirinkite numerį matuojamo objekto, kuris atitinka antrą plotą (vardiklį B).
6. Spustelėkite mygtuką „Finish“ (baigti), esantį santykio įrankio parinktyse,
norėdami apskaičiuoti santykį naudojant du plotus.
7. Norėdami atlikti daugiau tokio paties tipo skaičiavimų, kartokite 4−6
žingsnius.
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11.2.

Bendrieji M režimo matavimai

Norėdami atlikti M režimo matavimus, atlikite šiuos veiksmus:
1. Nuskenuokite norimą M režimo vaizdą ir jį sustabdykite
mygtuku „Freeze“ (užfiksuoti).
2. Spustelėkite mygtuką „Measurements“ (Matavimai)
,
norėdami atidaryti dešinės pusės matavimų valdymo juostą.
3. Jei atidaryta matavimų valdymo juosta yra kita nei „M
Measurements“ (M Matavimai), norėdami atidaryti M
Matavimų puslapį naudokite mygtukus puslapių pakeitimui.
4. Valdymo juostoje pasirinkite norimą matavimo įrankį,
išsirinkite šio įrankio parinktis ir atlikite norimą matavimų kiekį
naudodami pasirinktą įrankį.
5. Jei reikia, išsirinkite kitą matavimo įrankį, išsirinkite jo
parinktis ir vėl atlikite norimą matavimų kiekį naudodami
pasirinktą įrankį.
Bendrųjų M režimo matavimų valdymo juosta
Nr.
Aprašymas
1
Atstumo, laiko, greičio matavimo įrankio mygtukas.
2
Širdies susitraukimų dažnio (pulso) matavimo
įrankio mygtukas.
3
Stenozės (%) matavimo, naudojant du atstumus,
įrankio mygtukas.
4
Dviejų atstumų A / B santykio matavimo įrankio
mygtukas.
5
Pasirinkto įrankio parinktys.
6
Neutralaus įrankio mygtukas. Neutralus įrankis yra
naudojamas pasirinkti, redaguoti ar ištrinti matuojamus
objektus.
7
Mygtukas pasirinktiems matavimams ir nubrėžtiems
objektams ištrinti.
8
Mygtukas visiems matavimams ištrinti.
9
Mygtukas visiems matavimams ir nubrėžtiems
objektams ištrinti.
10
Valdymo mygtukai Bendrų matavimų puslapiams
pakeisti.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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11.2.1.

Atstumas, laikas, greitis

Norėdami pamatuoti atstumą, laiką ar greitį, atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pasirinkite

atstumo

matavimo

įrankį,

paspausdami

mygtuką

„Distance“ (atstumas)
, esantį M matavimų
valdymo juostoje.
2. Jei norite pamatuoti atstumą, įsitikinkite, kad "Distance" (atstumas)
žymimasis langelis, esantis atstumo įrankių parinktyse, yra pažymėtas. Jei
jis nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
3. Jei norite pamatuoti laiką ar greitį, tuomet pažymėkite atitinkamus
žymimuosius langelius („Time“, „Velocity“) (Laikas, Greitis), esančius
atstumo įrankių parinktyse. Atkreipkite dėmesį, kad galite pažymėti kelis
žymimuosius langelius.
4. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje norite
pradėti matavimą, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami pradėti
matavimą.
5. Perkelkite pelės žymeklį į ultragarsinio vaizdo padėtį, ties kuria norėsite
pabaigti matavimą, ir spustelėdami kairįjį pelės mygtuką pabaikite
matavimą.
6. Pasirinktinai pakartodami 4–5 veiksmus atlikite kitą tokio paties tipo
matavimą.
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11.2.2.

Širdies susitraukimų dažnis (pulsas)

Norėdami išmatuoti širdies susitraukimų dažnį (angl. HR - Heart Rate),
atlikite tokius veiksmus:
1. Pasirinkite Širdies susitraukimų dažnio (pulso) matavimo įrankį,
paspausdami „Heart Rate“ (širdies susitraukimų dažnis) mygtuką
, esantį M matavimų valdymo juostoje.
2. Jei norite išmatuoti širdies susitraukimų dažnį naudodami dviejų širdies
susitraukimų intervalą, pasirūpinkite kad širdies susitraukimų dažnio įrankio
parinktyse būtų pažymėtas žymimasis langelis „2 Beats“ (2 susitraukimai).
Jei jis nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
3. Jei norite išmatuoti širdies susitraukimų dažnį naudodami vieno širdies
susitraukimo intervalą, pasirūpinkite kad širdies susitraukimų dažnio įrankio
parinktyse būtų pažymėtas žymimasis langelis „1 Beat“ (1 susitraukimas).
Jei jis nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
4. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje norite
pradėti matavimą, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką, norėdami pradėti
matavimą.
5. Perkelkite pelės žymeklį į ultragarsinio vaizdo padėtį, ties kuria norėsite
pabaigti matavimą, ir spustelėdami kairįjį pelės mygtuką pabaikite
matavimą.
6. Pasirinktinai pakartodami 4–5 veiksmus atlikite kitą tokio paties tipo
matavimą.

Norėdami apskaičiuoti širdies susitraukimų dažnį, naudodami anksčiau
išmatuotą trukmės intervalą, atlikite tokius veiksmus:
1. Pasirinkite Širdies susitraukimų dažnio matavimo įrankį, paspausdami
„Heart
Rate“
(širdies
susitraukimų
dažnis)
mygtuką
, esantį M matavimų valdymo juostoje.
2. Jei norite apskaičiuoti širdies susitraukimų dažnį naudodami dviejų širdies
susitraukimų intervalą, pasirūpinkite kad širdies susitraukimų dažnio įrankio
parinktyse būtų pažymėtas žymimasis langelis „2 Beats“ (2 susitraukimai).
Jei jis nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
3. Jei širdies susitraukimų dažnį norite apskaičiuoti naudodami vieną širdies
susitraukimo intervalą, pasirūpinkite, kad širdies susitraukimų dažnio įrankio
parinktyse būtų pažymėtas žymimasis langelis „1 Beat“ (1 susitraukimas).
Jei jis nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
4. Širdies susitraukimų dažnio įrankio parinktyse išskleidžiamajame sąraše
pasirinkite matavimo objekto, naudojamo širdies susitraukimų dažniui
apskaičiuoti, numerį.
5. Širdies susitraukimų dažnio įrankio parinktyse spustelėdami mygtuką
„Finish“ (baigti), apskaičiuokite širdies susitraukimų dažnį.
6. Pasirinktinai pakartodami 2–5 veiksmus atlikite daugiau tokio paties tipo
skaičiavimų.
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11.2.3.

Stenozės (%) matavimas naudojant du atstumus

Norėdami pamatuoti stenozę (%) naudodami du atstumus, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Pasirinkite matavimo įrankį paspausdami „Stenosis %“ (stenozė %)
mygtuką
, esantį M matavimų valdymo
juostoje.
2. M režimo ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje
turėtų prasidėti pirmas atstumas, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką
norėdami pradėti matavimą.
3. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje pirmas
atstumas turėtų baigtis, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
4. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų prasidėti antras atstumas, ir
spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
5. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje antras atstumas turėtų baigtis, ir
spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami pabaigti stenozės matavimą.
6. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 2−5 žingsnius.

Norėdami apskaičiuoti stenozę (%) naudodami du anksčiau pamatuotus
atstumus, atlikite šiuos veiksmus:
1. Pasirinkite matavimo įrankį paspausdami „Stenosis %“ (stenozė %)
mygtuką
, esantį M matavimų valdymo
juostoje.
2. Iš pirmo įvedimo lauko, esančio stenozės įrankių parinktyse, pasirinkite
numerį matuojamo objekto, kuris atitinka pirmą atstumą.
3. Iš antro įvedimo lauko, esančio stenozės įrankių parinktyse, pasirinkite
numerį matuojamo objekto, kuris atitinka antrą atstumą.
4. Spustelėkite mygtuką „Finish“ (baigti), esantį stenozės įrankių parinktyse,
norėdami apskaičiuoti stenozę naudojant du atstumus.
5. Norėdami atlikti daugiau tokio paties tipo skaičiavimų, kartokite 2−4
žingsnius.
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11.2.4.
A / B santykio matavimas naudojant du atstumus, laiko
intervalus ar greičius
Norėdami pamatuoti dviejų atstumų, laiko intervalų ar greičių santykius,
atlikite šiuos veiksmus:
1. Pasirinkite matavimo įrankį paspausdami „A/B Ratio“ (A / B Santykis)
mygtuką
, esantį M matavimų valdymo
juostoje.
2. Jei norite skaičiuoti santykį tarp dviejų atstumų, įsitikinkite, kad
pažymėtas „Distance“ (atstumas) žymimasis langelis, esantis santykio
įrankio parinktyse. Jei jis nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
3. Jei norite skaičiuoti santykį tarp dviejų laiko intervalų, pažymėkite
„Time“ (Laikas) žymimąjį langelį, esantį santykio įrankio parinktyse.
4. Jei norite skaičiuoti santykį tarp dviejų greičių, pažymėkite
„Velocity“ (greitis) žymimąjį langelį, esantį santykio įrankio parinktyse.
5. M režimo ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje
turėtų prasidėti pirmas atstumas (skaitiklis A), ir spustelėkite kairįjį pelės
mygtuką norėdami pradėti matavimą.
6. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje pirmas
atstumas turėtų baigtis, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
7. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų prasidėti antras atstumas
(vardiklis B), ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
8. Perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje turėtų baigtis antras atstumas, ir
spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami baigti santykio matavimą.
9. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 5−8 žingsnius.

Norėdami apskaičiuoti santykį naudodami du anksčiau
atstumus, atlikite šiuos veiksmus:

pamatuotus

1. Pasirinkite matavimo įrankį paspausdami „A/B Ratio“ (A / B Santykis)
mygtuką
, esantį M matavimų valdymo
juostoje.
2. Jei norite skaičiuoti santykį tarp dviejų atstumų, įsitikinkite, kad
pažymėtas „Distance“ (atstumas) žymimasis langelis, esantis santykio
įrankio parinktyse. Jei jis nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
3. Jei norite skaičiuoti santykį tarp dviejų laiko intervalų, pažymėkite
„Time“ (laikas) žymimąjį langelį, esantį santykio įrankio parinktyse.
4. Jei norite skaičiuoti santykį tarp dviejų greičių, pažymėkite
„Velocity“ (greitis) žymimąjį langelį, esantį santykio įrankio parinktyse.
5. Iš pirmo „A)“ įvedimo lauko, esančio santykio įrankio parinktyse,
pasirinkite numerį matuojamo objekto, kuris atitinka pirmą atstumą (skaitiklį
A).
6. Iš antro „B)“ įvedimo lauko, esančio santykio įrankio parinktyse,
pasirinkite numerį matuojamo objekto, kuris atitinka antrą atstumą (vardiklį
B).
7. Spustelėkite mygtuką „Finish“ (baigti), esantį santykio įrankio parinktyse,
norėdami apskaičiuoti santykį naudojant du atstumus.
8. Norėdami atlikti daugiau tokio paties tipo skaičiavimų, kartokite 2−7
žingsnius.
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11.3.

Bendrieji PW/CW režimo matavimai

Norėdami atlikti PW/CW režimo matavimus, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Nuskenuokite norimą PW/CW režimo
sustabdykite mygtuku „Freeze“ (užfiksuoti).

vaizdą

ir

jį

2. Spustelėkite mygtuką „Measurements“ (Matavimai)
norėdami atidaryti dešinės pusės matavimų valdymo juostą.
3. Jei atidaryta matavimų valdymo juosta yra kita nei
„PW/CW Measurements“ (PW/CW Matavimai), norėdami
atidaryti PW/CW Matavimų puslapį naudokite puslapių
pakeitimo mygtukus.
4. Valdymo juostoje pasirinkite norimą matavimo įrankį,
išsirinkite šio įrankio parinktis ir atlikite norimą matavimų kiekį
naudodami pasirinktą įrankį.
5. Jei reikia, išsirinkite kitą matavimo įrankį, išsirinkite jo
parinktis ir vėl atlikite norimą matavimų kiekį naudodami
pasirinktą įrankį.
Bendrų PW/CW režimo matavimų valdymo juosta
Nr.
Aprašymas
1
Tašku grįsto Velocity (Greičio), Pressure Gradient
(Slėgio gradiento) matavimo įrankio mygtukas.
2
Dviem taškais grįsto A / B santykio matavimo įrankio
mygtukas.
3
Atstumu (du taškai) grįstų Velocities (Greičių)
skirtumų, Pressure Gradients (PG) (Slėgio gradientų)
skirtumų, Times (Laikų) skirtumų, Acceleration ir
Resistivity Index (RI) (Pagreičio ir Pasipriešinimo
indekso) matavimų įrankio mygtukas.
4
Dviem atstumais grįsto A / B santykio matavimo
įrankio mygtukas.
5
Kreive grįstų Velocity (Greičio) minimalios /
maksimalios / vidurkio reikšmės, Pressure Gradient
(PG) (Slėgio gradiento) minimalios / maksimalios /
vidurkio reikšmės, Velocity Time Integral (VTI) (Greičio
integralo), Resistivity Index (RI) (Pasipriešinimo
indekso), Pulsatility Index (PI) (Pulsavimo indekso)
matavimų įrankio mygtukas.
6
Dviem kreivėmis grįsto A / B santykio matavimo
įrankio mygtukas.
7
Širdies susitraukimų dažnio matavimo įrankio
mygtukas.
8
Pasirinkto įrankio parinktys.
9
Neutralaus įrankio mygtukas. Neutralus įrankis yra
naudojamas pasirinkti, redaguoti ar ištrinti matuojamus
objektus.
10
Mygtukas pasirinktiems matavimams ir nubrėžtiems
objektams ištrinti.
11
Mygtukas visiems matavimams ištrinti.
12
Mygtukas visiems matavimams ir nubrėžtiems
objektams ištrinti.
13
Valdymo mygtukai Bendrų matavimų puslapiams
pakeisti.
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11.3.1.
tašką

Greičio ir slėgio gradiento (PG) matavimas naudojant vieną

Norėdami pamatuoti „Velocity“ (greitį) ar „Pressure Gradient (PG)“ (slėgio
gradientą), atlikite šiuos veiksmus:
1.

Pasirinkite

tašku

grįstą

matavimo

įrankį

spustelėdami

mygtuką

„Point“ (taškas)
, esantį PW/CW Matavimų valdymo juostoje.
2. Jei norite matuoti greitį, įsitikinkite, kad pažymėtas žymimasis langelis
„Velocity“ (greitis), esantis tašku grįsto matavimo įrankių parinktyse. Jei jis
nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
3. Jei norite matuoti slėgio gradientą, tuomet pažymėkite tinkamą žymimąjį
langelį „Pressure Gradient (PG)“ (Slėgio gradientas), esantį tašku grįsto
matavimo įrankių parinktyse. Atkreipkite dėmesį, kad galite pažymėti kelis
žymimuosius langelius.
4. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje norite
atlikti matavimą, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami atlikti
matavimą.
5. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 4 žingsnį.
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11.3.2.
Taškais pagrįstas A / B santykio (greičio, slėgio gradientų)
matavimas
Norėdami išmatuoti dviejų taškais pagrįstų matavimų santykį, atlikite tokius
veiksmus:
1. PW/CW matavimų valdymo juostoje spustelėdami mygtuką „A/B Ratio“ (A
/ B santykis)
pasirinkite matavimo įrankį.
2. Jei norite apskaičiuoti dviejų greičių santykį, pasirūpinkite, kad būtų
pažymėtas santykio įrankio parinktyse esantis žymimasis langelis
„Velocities ratio“ (greičių santykis). Jei jis nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
3. Pasirinktinai, jei norite apskaičiuoti dviejų slėgio gradientų (PG) santykį,
santykio įrankio parinktyse pažymėkite žymimąjį langelį „Pressure Gradients
ratio“ (slėgio gradientų santykis).
4. Perkelkite pelės žymeklį į PW/CW režimo ultragarsinio vaizdo padėtį, ties
kuria bus atliekamas pirmasis matavimas (A skaitiklis), ir spustelėdami kairįjį
pelės mygtuką atlikite matavimą.
5. Perkelkite pelės žymeklį į padėtį, ties kuria bus atliekamas antrasis
matavimas (B vardiklis), ir spustelėdami kairįjį pelės mygtuką atlikite
matavimą bei apskaičiuokite santykį.
6. Pasirinktinai pakartodami 4–5 veiksmus atlikite kitą tokio paties tipo
matavimą.
Norėdami apskaičiuoti santykį naudodami du anksčiau išmatuotus taškais
pagrįstus matavimus, atlikite tokius veiksmus:
1. PW/CW matavimų valdymo juostoje spustelėdami atitinkamą mygtuką
„A/B Ratio“ (A / B santykis)
pasirinkite matavimo įrankį.
2. Jei norite apskaičiuoti dviejų greičių santykį, pasirūpinkite, kad būtų
pažymėtas santykio įrankio parinktyse esantis žymimasis langelis
„Velocities ratio“ (greičių santykis). Jei jis nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
3. Pasirinktinai, jei norite apskaičiuoti dviejų slėgio gradientų (PG) santykį,
santykio įrankio parinktyse pažymėkite žymimąjį langelį „Pressure Gradients
ratio“ (slėgio gradientų santykis).
4. Santykio įrankio parinktyse esančiame pirmajame įvedimo lauke
„A)“ pasirinkite numerį matavimo objekto, kuris atitiks pirmąjį matavimą (A
skaitiklį).
5. Santykio įrankio parinktyse esančiame antrajame įvedimo lauke
„B)“ pasirinkite numerį matavimo objekto, kuris atitiks antrąjį matavimą (B
vardiklį).
6. Santykio įrankio parinktyse spustelėdami mygtuką „Finish“ (baigti)
apskaičiuokite dviejų matavimų santykį.
7. Pasirinktinai pakartodami 2–6 veiksmus atlikite daugiau tokio paties tipo
apskaičiavimų.
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11.3.3.
Greičių skirtumo, slėgio gradientų (PG) skirtumo, laiko,
greitėjimo ir pasipriešinimo indekso (RI) matavimas naudojant vieną
atstumą (du taškus)
Norėdami išmatuoti greičių skirtumą, slėgio gradientų (PG) skirtumą, laiką,
greitėjimą arba pasipriešinimo indeksą (RI), atlikite tokius veiksmus:
1.

PW/CW

matavimų

valdymo

juostoje

spustelėdami

mygtuką

„Distance“ (atstumas)
pasirinkite atstumo matavimo įrankį.
2. Jei norite išmatuoti greičių skirtumą, pasirūpinkite, kad atstumo įrankio
parinktyse būtų pažymėtas žymimasis langelis „Velocity difference“ (greičių
skirtumas). Jei jis nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
3. Pasirinktinai, jei norite išmatuoti kitus parametrus, tada atstumo įrankio
parinktyse pažymėkite reikiamus žymimuosius langelius. Atkreipkite dėmesį,
kad galite pažymėti kelis žymimuosius langelius.
4. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje norite
pradėti matavimą, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami pradėti
matavimą.
5. Perkelkite pelės žymeklį į ultragarsinio vaizdo padėtį, ties kuria norėsite
pabaigti matavimą, ir spustelėdami kairįjį pelės mygtuką pabaikite
matavimą.
6. Pasirinktinai pakartodami 4–5 veiksmus atlikite kitą tokio paties tipo
matavimą.
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11.3.4.

Atstumu (dviem taškais) pagrįstų matavimų A / B santykis

Norėdami išmatuoti atstumu (dviem taškais) pagrįstų matavimų santykį,
atlikite tokius veiksmus:
1. PW/CW matavimų valdymo juostoje spustelėdami mygtuką „A/B Ratio“ (A
/ B santykis)
pasirinkite matavimo įrankį.
2. Jei norite apskaičiuoti dviejų greičių skirtumų santykį, pasirūpinkite, kad
santykio įrankio parinktyse būtų pažymėtas žymimasis langelis „Velocity
differences ratio“ (greičių skirtumų santykis). Jei jis nepažymėtas, tada jį
pažymėkite.
3. Pasirinktinai, jei norite apskaičiuoti kitų parametrų santykį, santykio
įrankio parinktyse pažymėkite reikiamus žymimuosius langelius.
4. Perkelkite pelės žymeklį į PW/CW režimo ultragarsinio vaizdo padėtį, ties
kuria bus pradėtas pirmasis atstumu paremtas matavimas (A skaitiklis), ir
spustelėdami kairįjį pelės mygtuką pradėkite matavimą.
5. Perkelkite pelės žymeklį į PW/CW režimo ultragarsinio vaizdo padėtį, ties
kuria bus pabaigtas pirmasis atstumu paremtas matavimas, ir spustelėkite
kairįjį pelės mygtuką.
6. Perkelkite pelės žymeklį į padėtį, ties kuria bus pradėtas antrasis atstumu
paremtas matavimas (B vardiklis), ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
7. Perkelkite pelės žymeklį į padėtį, ties kuria bus pabaigtas antrasis
atstumu paremtas matavimas, ir spustelėdami kairįjį pelės mygtuką
pabaikite santykio matavimą.
8. Pasirinktinai pakartodami 4–7 veiksmus, atlikite kitą tokio paties tipo
matavimą.

Norėdami apskaičiuoti santykį naudodami du anksčiau išmatuotus atstumu
pagrįstus matavimus, atlikite tokius veiksmus:
1. PW/CW matavimų valdymo juostoje spustelėdami atitinkamą mygtuką
„A/B Ratio“ (A / B santykis)
pasirinkite matavimo įrankį.
2. Jei norite apskaičiuoti dviejų greičių skirtumų santykį, pasirūpinkite, kad
santykio įrankio parinktyse būtų pažymėtas žymimasis langelis „Velocity
differences ratio“ (greičių skirtumų santykis). Jei jis nepažymėtas, tada jį
pažymėkite.
3. Pasirinktinai, jei norite apskaičiuoti kitų parametrų santykį, santykio
įrankio parinktyse pažymėkite reikiamus žymimuosius langelius.
4. Santykio įrankio parinktyse esančiame pirmajame įvedimo lauke
„A)“ pasirinkite numerį matavimo objekto, kuris atitiks pirmąjį atstumu
pagrįstą matavimą (A skaitiklį).
5. Santykio įrankio parinktyse esančiame antrajame įvedimo lauke
„B)“ pasirinkite numerį matavimo objekto, kuris atitiks antrąjį atstumu
pagrįstą matavimą (B vardiklį).
6. Santykio įrankio parinktyse spustelėdami mygtuką „Finish“ (baigti),
apskaičiuokite pasirinktų matavimų santykį.
7. Pasirinktinai pakartodami 2–6 veiksmus, atlikite daugiau tokio paties tipo
apskaičiavimų.
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11.3.5.
Min. / maks. / vidutinio greičio, min. / maks. / vidutinio slėgio
gradiento (PG), greičio integralo (VTI), pasipriešinimo indekso (RI) ir
pulsavimo indekso (PI) matavimas kreive
PW/CW matavimo kreive režimas (automatinis arba rankinis) pasirenkamas
programinės įrangos parinktyse („Menu->Tools->Options->Measurements
and Calculations->Common Settings“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai ->
Matavimai ir skaičiavimai -> Bendri nustatymai) nustatant „Use automatical
PW/CW trace detection“ (Naudoti automatinį PW/CW kreivės detektavimą).
Norėdami atlikti PW/CW kreive pagrįstą matavimą, atlikite tokius veiksmus:
1.

PW/CW

matavimų

valdymo

juostoje

spustelėdami

mygtuką

„Trace“ (Kreivė)
pasirinkite kreivės matavimo įrankį.
2. Pele pažymėkite norimų išmatuoti parametrų žymimuosius langelius
(pvz., „Heart Rate“ (širdies susitraukimų dažnis), „Time“ (trukmė),
„Resistivity Index“ (pasipriešinimo indeksas), „Pulsatility Index“ (pulsavimo
indeksas), „Velocity Time Integral“ (greičio integralas) ir panaikinkite
nenorimų išmatuoti parametrų žymimųjų langelių pažymėjimą.
3. Perkelkite pelės žymeklį į ultragarsinio vaizdo padėtį, ties kuria norėsite
pradėti kreivės matavimą, ir spustelėdami kairįjį pelės mygtuką pradėkite
matavimą.
4. Perkelkite pelės žymeklį į padėtį, ties kuria norėsite pabaigti kreivės
matavimą, ir spustelėdami kairįjį pelės mygtuką pabaikite matavimą. Jei
naudojate automatinį PW/CW kreivės aptikimą, programinė įranga
automatiškai aptiks kreivės kontūrą ir atliks pasirinktus matavimus. Jei
nenaudosite automatinio aptikimo, jums reikės kreivę piešti judinant pelės
žymeklį ant ultragarsinio vaizdo išilgai norimos išmatuoti PW/CW kontūro
dalies.
5. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 2−4 žingsnius.
SVARBU
Kai kurie parametrai („Heart Rate“ (širdies susitraukimų dažnis),
„Resistivity Index“ (pasipriešinimo indeksas) (RI), „Pressure
Gradient“ (slėgio gradientas) EDV) apskaičiuojami tik tada, jei
pasirinkta parinktis „Use beat detector“ (naudoti susitraukimų (širdies
dūžio) detektorių) ir programinė įranga gali aptikti širdies susitraukimo
(dūžio) intervalą. Aptikta sritis bus nupiešta kitokia spalva nei likusi
kreivės dalies spalva.
Jei naudojama parinktis „Use beat detector“ (naudoti susitraukimų
detektorių), visi parametrai (išskyrus „Time“ (trukmė) ir „Velocity Time
Integral“ (greičio trukmės integralas)) apskaičiuojami aptiktam širdies
susitraukimo intervalui (piešiamas kita spalva).
Parametrai „Time“ (trukmė) ir „Velocity Time Integral“ (greičio
integralas) apskaičiuojami ne pagal aptiktą susitraukimą, bet pagal
visą nupieštą kreivę tarp dviejų galus žyminčių brūkšninių linijų.
Jei PW/CW Doplerio rodmenys tampa neatskiriami ar persidengia ties
bazine linija, kreivė piešiama raudona spalva ir skaičiavimai nėra
atliekami.
Čia PSV – didžiausias sistolės greitis, EDV – galinis diastolės greitis.
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11.3.6.

Kreive pagrįstų matavimų A / B santykis

Norėdami išmatuoti dviejų kreive pagrįstų matavimų santykį, atlikite tokius
veiksmus:
1. PW/CW matavimų valdymo juostoje spustelėdami mygtuką „A/B Ratio“ (A
/ B santykis)
pasirinkite matavimo įrankį.
2. Jei norite apskaičiuoti dviejų greičių vidurkių santykį, įrankio parinktyse
pažymėkite žymimąjį langelį „Velocity means ratio“.
3. Pasirinktinai, jei norite apskaičiuoti kitų parametrų santykį, santykio
įrankio parinktyse pažymėkite reikiamus žymimuosius langelius.
4. Pasirinktinai naudodami mygtuko „A)“ meniu („v“) pasirinkite, ar norėsite
išmatuoti įprastinę kreivę ar kreivę
su automatiškai aptiktu širdies
susitraukimu.
5. Atlikite pirmosios kreivės matavimą (A skaitiklis).
6. Pasirinktinai naudodami mygtuko „B)“ meniu („v“) pasirinkite, ar norėsite
išmatuoti įprastinę kreivę ar kreivę su automatiškai aptiktu širdies
susitraukimu.
7. Atlikite antrosios kreivės matavimą (B vardiklis). Programinė įranga
apskaičiuos pasirinktus santykius.
8. Norėdami atlikti kitą tokio paties tipo matavimą, kartokite 2−7 žingsnius.
SVARBU. Jei naudojama kreivė su širdies susitraukimo aptikimu
(„Trace and Beat“ (trasavimas ir susitraukimas)), tada parametrai
„Velocity mean“ (greičio vidurkis), „PG mean“ (PG vidurkis) ir
„Pulsatility Index“ (pulsavimo indeksas) apskaičiuojami pagal aptiktą
susitraukimo intervalą (piešiamas kita spalva).
Parametras „Velocity Time Integral“ (greičio integralas) visada
apskaičiuojamas pagal visą kreivės sritį tarp vertikaliomis
brūkšninėmis linijomis pažymėtų galinių taškų neatsižvelgiant į tai, ar
aptiktas susitraukimas.
Norėdami apskaičiuoti santykį, naudodami dvi anksčiau išmatuotas kreives,
atlikite tokius veiksmus:
1. PW matavimų valdymo juostoje spustelėdami atitinkamą mygtuką „A/B
Ratio“ (A / B santykis)
pasirinkite matavimo įrankį.
2. Jei norite apskaičiuoti dviejų greičių vidurkių santykį, įrankio parinktyse
pažymėkite žymimąjį langelį „Velocity means ratio“.
3. Pasirinktinai, jei norite apskaičiuoti kitų parametrų santykį, santykio
įrankio parinktyse pažymėkite reikiamus žymimuosius langelius.
4. Santykio įrankio parinktyse esančiame pirmajame įvedimo lauke
„A)“ pasirinkite pirmojo kreivės matavimo objekto numerį (A skaitiklį).
Išskleidžiamajame sąraše rodomi tik numeriai tų objektų, kurie atitinka
naudojantis mygtuko „A)“ meniu „v“ pasirinktą objekto tipą („Trace“ (kreivė)
arba „Trace and Beat“ (kreivė ir susitraukimas)). Jei norite pakeisti objektų
tipą, tai atlikite pasirinkdami atitinkamą meniu elementą (naudodami meniu
mygtuką „v“).
5. Santykio įrankio parinktyse esančiame antrajame įvedimo lauke
„B)“ pasirinkite antrojo trasavimo matavimo objekto numerį (B vardiklį).
6. Santykio įrankio parinktyse spustelėdami mygtuką „Finish“ (baigti)
apskaičiuokite pasirinktus santykius.
7. Pasirinktinai pakartodami 2–6 veiksmus atlikite daugiau tokio paties tipo
apskaičiavimų.
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11.3.7.

Pasipriešinimo indeksas (RI)

Pasipriešinimo indeksą (RI) galima išmatuoti rankiniu būdu, naudojant PW/CW atstumo įrankį, arba
automatiškai, naudojant PW/CW kreivės įrankį ir pasirenkant atitinkamas šių įrankių parinktis. Daugiau
informacijos žr. šių įrankių aprašuose.

11.3.8.

Pulsavimo indeksas (PI)

Pulsavimo indeksas (PI) matuojamas naudojant PW/CW kreivės įrankį ir pasirenkant atitinkamą šio
įrankio parinktį. Daugiau informacijos žr. šio įrankio apraše.

11.3.9.

Greičio integralas (VTI)

Greičio integralas (VTI) matuojamas naudojant PW/CW kreivės įrankį ir pasirenkant atitinkamą šio
įrankio parinktį. Daugiau informacijos žr. šio įrankio apraše.
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11.3.10.

Atstumu pagrįstas širdies susitraukimų dažnio matavimas

Norėdami išmatuoti širdies susitraukimų dažnį (pulsą), atlikite tokius
veiksmus:
1. PW/CW matavimų valdymo juostoje spustelėdami mygtuką „Heart
Rate“ (širdies susitraukimų dažnis)
pasirinkite širdies
susitraukimų dažnio (HR) matavimo įrankį.
2. Jei norite išmatuoti širdies susitraukimų dažnį naudodami dviejų širdies
susitraukimų intervalą, pasirūpinkite, kad širdies susitraukimų dažnio įrankio
parinktyse būtų pažymėtas žymimasis langelis „2 Beats“ (2 susitraukimai).
Jei jis nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
3. Jei norite išmatuoti širdies susitraukimų dažnį naudodami vieno širdies
susitraukimo intervalą, pasirūpinkite, kad širdies susitraukimų dažnio įrankio
parinktyse būtų pažymėtas žymimasis langelis „1 Beat“ (1 susitraukimas).
Jei jis nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
4. Ultragarsiniame vaizde perkelkite pelės žymeklį į vietą, kurioje norite
pradėti matavimą, ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką norėdami pradėti
matavimą.
5. Perkelkite pelės žymeklį į ultragarsinio vaizdo padėtį, ties kuria norėsite
pabaigti matavimą, ir spustelėdami kairįjį pelės mygtuką pabaikite
matavimą.
6. Pasirinktinai pakartodami 4–5 veiksmus atlikite kitą tokio paties tipo
matavimą.
Norėdami apskaičiuoti širdies susitraukimų dažnį naudodami anksčiau
išmatuotą laiko intervalą, atlikite tokius veiksmus:
1. PW/CW matavimų valdymo juostoje spustelėdami mygtuką „Heart
Rate“ (širdies susitraukimų dažnis)
pasirinkite širdies
susitraukimų dažnio (HR) matavimo įrankį.
2. Jei širdies susitraukimų dažnį norite apskaičiuoti naudodami dviejų širdies
susitraukimų intervalą, pasirūpinkite, kad širdies susitraukimų dažnio įrankio
parinktyse būtų pažymėtas žymimasis langelis „2 Beats“ (2 susitraukimai).
Jei jis nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
3. Jei širdies susitraukimų dažnį norite apskaičiuoti naudodami vieną širdies
susitraukimo intervalą, pasirūpinkite, kad širdies susitraukimų dažnio įrankio
parinktyse būtų pažymėtas žymimasis langelis „1 Beat“ (1 susitraukimas).
Jei jis nepažymėtas, tada jį pažymėkite.
4. Širdies susitraukimų dažnio įrankio parinktyse išskleidžiamajame sąraše
pasirinkite matavimo objekto, naudojamo širdies susitraukimų dažniui
apskaičiuoti, numerį.
5. Širdies susitraukimų dažnio įrankio parinktyse spustelėdami mygtuką
„Finish“ (baigti) apskaičiuokite širdies susitraukimų dažnį.
6. Pasirinktinai pakartodami 2–5 veiksmus, atlikite daugiau tokio paties tipo
apskaičiavimų.
Širdies susitraukimų dažnį taip pat galima įvesti paciento informacijos lange.
Kitas būdas širdies susitraukimų dažniui išmatuoti – naudoti PW/CW kreivės matavimą su
pasirinktomis susitraukimo intervalo aptikimo ir širdies susitraukimų dažnio parinktimis. Daugiau informacijos
žr. PW/CW kreivės įrankio apraše.
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11.4.

Atliktų matavimų keitimas ir panaikinimas

Kiekvienam matavimo objektui priskiriami pagrindiniai (kontroliniai) taškai, kuriuos galima naudoti
šiam matavimo objektui keisti. Šie pagrindiniai taškai dažniausiai pažymėti mažais apskritimais ir išdėstyti
ties taškais, kuriuose prasideda ir (arba) baigiasi matavimo objektas, ir ties tam tikrais kitais taškais.

Jei pabaigę matavimą norite pakeisti matavimą arba nupieštą objektą, atlikite tokius veiksmus:
1. Jei nepasirinktas nei vienas matavimo įrankis (ar jei pasirinktas tam tikras valdymo įrankis, pvz., M linija),
tada spustelėdami mygtuką „Measurements“ (matavimai)

atverkite dešiniąją matavimų valdymo

juostą ir spustelėkite mygtuką „Neutral tool“ (neutralus įrankis)
.
2. Perkelkite pelės žymeklį ant norimo keisti matavimo objekto kontrolinio taško.
3. Spustelėdami dešinįjį pelės mygtuką pradėkite taško keitimą.
Įsidėmėkite, kad kai kuriuose kompiuteriuose gali nebūti prijungtos išorinės pelės, bet gali
būti naudojama integruotas jutiklinis kilimėlis arba jutiklinis ekranas. Norėdami sužinoti kaip
tokiuose kompiuteriuose atlikti dešiniojo pelės mygtuko spustelėjimą, turite perskaityti šių
kompiuterių arba žymeklio valdymo įrenginių naudotojo vadovą. Pvz., „ClarUs“ sistemose su
jutikliniu kilimėliu dešinįjį pelės mygtuko spustelėjimą galima atlikti vienu metu dviem
pirštais labai atsargiai priliečiant jutiklinį kilimėlį.
4. Perkelkite pelės žymeklį į naują norimą pagrindinio taško vietą.
5. Spustelėdami dešinįjį pelės mygtuką, pabaikite pagrindinio taško keitimą.
6. Pasirinktinai pakartodami 2–5 veiksmus, pakeiskite visus norimus matavimo objektus ir jų pagrindinius
taškus.
Įsidėmėkite, kad jei tam tikras matavimo objektas buvo susietas su tam tikru specifinio tyrimo
matavimo lauku, tada matavimo objekto pakeitimai taip pat turės įtakos vertei, kuri susieta su specifinio
tyrimo matavimo lauku.
Jei norite panaikinti esamą matavimą arba nupieštą objektą, atlikite tokius veiksmus:
1. Jei nepasirinktas nei vienas matavimo įrankis ar (jei pasirinktas tam tikras valdymo įrankis, pvz., M linija),
tada spustelėdami mygtuką „Measurements“ (matavimai)

atverkite dešiniąją matavimų valdymo

juostą ir spustelėkite mygtuką „Neutral tool“ (neutralus įrankis)
.
2. Perkelkite pelės žymeklį ant norimo ištrinti objekto kontrolinio taško.
3. Spustelėdami dešinįjį pelės mygtuką, pradėkite kontrolinio taško keitimą.
4. Norėdami panaikinti matavimo objektą, spustelėkite klaviatūros mygtuką „Delete“ („Del“) (naikinti).
5. Pasirinktinai, pakartodami 2–4 veiksmus, panaikinkite visus norimus objektus.
Įsidėmėkite, kad matavimo objekto panaikinimas neturės įtakos vertėms, kurios yra specifinio tyrimo
matavimo laukuose.
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Norėdami panaikinti visus matavimo ir piešimo (ar tekstinius) objektus, atlikite tokius veiksmus:
1. Jei neatverta dešinioji matavimų valdymo juosta, tada spustelėdami mygtuką „Measurements“ (matavimai)
atverkite dešiniąją matavimų valdymo juostą.
2. Matavimų valdymo juostos apačioje spustelėdami mygtuką „Delete All“ (naikinti viską)
panaikinkite visus matavimų objektus. Norėdami ištrinti tik visus matavimus, bet palikti anotacijas ir kitus
nupieštus objektus, spustelėkite „Delete Measurements“ (ištrinti matavimus) mygtuką

.

Įsidėmėkite, kad matavimų objektų panaikinimas neturės įtakos vertėms, kurios yra specifinio tyrimo
matavimo laukuose.
Norėdami iš karto panaikinti keletą matavimo ar piešimo ar tekstinių objektų, atlikite tokius veiksmus:
1. Jei neatverta dešinioji matavimų valdymo juosta, tada spustelėdami mygtuką „Measurements“ (matavimai)
atverkite dešiniąją matavimų valdymo juostą.
2. Spustelėkite mygtuką „Neutral tool“ (neutralus įrankis)
.
3. Perkelkite pelės žymeklį ant norimo panaikinti objekto kontrolinio taško.
4. Spustelėdami kairįjį pelės mygtuką pažymėkite matavimo objektą.
5. Pasirinkimo klaidos atveju spustelėkite pagrindinį to paties matavimo objekto tašką, kad panaikintumėte
žymėjimą.
6. Pažymėkite visus norimus panaikinti objektus atlikdami 3–5 veiksmus.
7. Jei reikia, galite pasirinkti keletą matavimo objektų vienu metu, naudodami stačiakampę žymėjimo sritį.
Spauskite kairįjį pelės klavišą taške, kuriame turėtų prasidėti žymėjimo sritis. Laikykite pelės klavišą
nuspaustą ir veskite pelės žymeklį iki taško, kuriame stačiakampė žymėjimo sritis turėtų pasibaigti. Paleiskite
pelės klavišą. Bus pažymėti (arba žymėjimas panaikintas) matavimo objektai, kurių pagrindiniai taškai buvo
stačiakampėje žymėjimo srityje.
8. Matavimų valdymo juostos apačioje spustelėdami mygtuką „Delete Selected“ (naikinti pažymėtus)
panaikinkite pažymėtus matavimų objektus. Arba spustelėkite klaviatūros mygtuką
„Delete“ („Del“) (šalinti).
9. Pasirinktinai, norėdami panaikinti kitus matavimo arba piešimo objektus, pakartokite 3–8 veiksmus.
Įsidėmėkite, kad matavimų objektų panaikinimas neturės įtakos vertėms, kurios yra specifinio tyrimo
matavimo laukuose.
Norėdami perkelti anksčiau sukurtą matavimo / piešimo / teksto grafinį objektą į kitą vietą, atlikite
tokius veiksmus:
1. Jei neatverta dešinioji matavimų valdymo juosta, tada spustelėdami mygtuką „Measurements“ (matavimai)
atverkite dešiniąją matavimų valdymo juostą.
2. Spustelėkite mygtuką „Neutral tool“ (neutralus įrankis)
.
3. Nuveskite pelės žymeklį ant perkelti norimo objekto kontrolinio taško ar kontūro.
4. Spustelėkite kairįjį pelės klavišą ir, laikydami jį nuspaudę, veskite pelės žymeklį. Turėkite omenyje, kad
perkėlimas paveiks visus pasirinktus objektus (jeigu prieš perkeldami buvote pasirinkę keletą grafinių
objektų).
5. Atleiskite kairįjį pelės klavišą kad pabaigtumėte perkėlimo operaciją.
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11.5.
Žmonių akušerinio / ginekologinio (OB / GYN) tyrimo matavimai ir
skaičiavimai
Norėdami atlikti specifinio tyrimo matavimus ir skaičiavimus, fiksuokite ultragarsinį vaizdą (arba
atverkite miniatiūros vaizdą) ir programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką

„Calculations“ (apskaičiavimai)

. Jei paciento informacijos lange (kurį galima atverti spustelėjus

mygtuką „Patient“ (pacientas)
) buvo pasirinktas OB / GYN tyrimo tipas, tada bus atverta dešinioji
OB / GYN matavimų ir skaičiavimų valdymo juosta.
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Norėdami įvesti LMP (paskutinių mėnesinių) datą, atlikite tokius veiksmus:
1. Atverkite OB / GYN apskaičiavimų valdymo juostą (jei ji neatverta), spustelėdami mygtuką

„Calculations“ (apskaičiavimai)
.
2. Naudodami OB / GYN apskaičiavimų valdymo juostoje esantį valdymo įrankį „Study“ (studija)

atverkite tyrimo puslapį, kuriame yra LMP mygtukas, jei dabartiniame tyrimo
puslapyje nėra LMP mygtuko. Studiją galima pakeisti spustelėjus valdymo įrankio „Study“ mygtukus „<“ ir
„>“ arba spustelėjus mygtuką „v“ bei atvertame meniu pasirinkus norimą studiją. Jei suaktyvinta
apskaičiavimų valdymo juosta, tada galima suaktyvinti valdymo elementą „Study“ spustelėjus jo klaviatūros
greitąjį klavišą, kuris valdymo antraštėje rodomas kaip pabraukta raidė (pabraukta raidė S žodyje „Study“. Jei
suaktyvinta apskaičiavimų valdymo juosta, tada spustelėjus klaviatūros klavišus „Page Up“ (puslapiu aukštyn)
ir „Page Down“ (puslapiu žemyn) taip pat galima pakeisti studijas.
3. Spustelėdami mygtuką LMP
, atverkite LMP įvesties langą. Jei tam tikram
mygtukui priskirtas greitasis klavišas, kuris nurodytas kaip pabraukta raidė (pvz., pabraukta mygtuko LMP
raidė L), ir suaktyvinta mygtuko valdymo juosta, tada spustelėjus klaviatūros greitąjį klavišą taip pat galima
sužadinti mygtuko veiksmą.

4. Atvertame lange naudodamiesi kalendoriumi pasirinkite LMP datą (metus, mėnesį, dieną) arba ją įveskite
rankomis lauke „LMP date“ (LMP data). Datos formatas turi atitikti lauke „Today's date“ (šios dienos data)
rodomą formatą.
5. Spustelėdami mygtuką „OK“ ("Taip") patvirtinkite įvestą datą arba spustelėdami mygtuką
„Cancel“ (atšaukti) atšaukite datos įvesties operaciją. Taip užversite datos įvesties langą.
6. Įsitikinkite, kad mygtuke LMP
rodoma norima įvesti LMP data.
7. Pasirinktinai, norėdami keisti / pataisyti LMP datą, pakartokite 3–6 veiksmus.

Norėdami išmatuoti tam tikrą OB / GYN parametrą, atlikite tokius veiksmus:
1. Atverkite OB / GYN apskaičiavimų valdymo juostą (jei ji neatverta), spustelėdami mygtuką

„Calculations“ (apskaičiavimai)
2. Naudodami OB / GYN

.
apskaičiavimų

valdymo

juostoje

esantį

valdymo

elementą

„Study“
atverkite studijos puslapį, kuriame pateikiamas valdymo elementas
(matavimo laukas) su norimo išmatuoti parametro (pvz., AC) pavadinimu, jei dabartiniame studijos puslapyje
jo nėra. Studiją galima pakeisti spustelėjus valdymo įrankio „Study“ mygtukus „<“ ir „>“ arba spustelėjus
mygtuką „v“ bei atvertame meniu pasirinkus norimą studiją. Matavimų santrumpas (pvz., AC reiškia pilvo
apimtį) ir apskaičiavimo formules galima rasti programinės įrangos matavimų žinyne.
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3. Spustelėkite norimo išmatuoti parametro mygtuką, pvz., AC
. Jei lauke yra bet
kokie matavimo duomenys, šie duomenys bus panaikinti ir dešiniojoje mygtuko „v“ pusėje bus parodytas
trečias mygtukas („E“, „T“, „L“, „B“)
. Raidėmis „E“, „T“, „L“, „B“ parodomas
pasirinktam parametrui išmatuoti naudotas matavimo įrankis: „E“ – elipsinis įrankis, „T“ – kreivės (angl. trace)
įrankis, „L“ – linija, „B“ – kreivės įrankis su širdies susitraukimo aptikimu. Programinė įranga automatiškai
pasirenka įrankį ir laukia kol bus atliktas matavimas. Jei tam tikrame matavimo lauke yra greitasis klavišas,
kuris parodytas pabraukta raide (pvz., AC atveju pabraukta raidė A) ir suaktyvinta apskaičiavimų valdymo
juosta, tada klaviatūroje paspaudus jo greitąjį klavišą galima pasirinkti norimą išmatuoti parametrą. Taip pat,
jei pageidaujama, naudojant klaviatūros rodykles „Aukštyn“ ir „Žemyn“ bei paspaudžiant klaviatūros klavišą
„Enter“ (įvesti). galima pasirinkti aktyvios valdymo juostos matavimo lauką.
4. Pasirinktinai, jei norite pakeisti pasirinkto lauko matavimo įrankį (pvz., išmatuoti AC nenaudodami elipsės
(E), bet naudodami kreivės (T) įrankį), tada spustelėkite šį trečią mygtuką ir bus pasirinktas kitas galimas
įrankis, pvz., kreivė (T)
.
5. Perkelkite pelės žymeklį ant ultragarsinio vaizdo ir spustelėdami reikalingus pelės mygtukus išmatuokite
norimą parametrą. Matavimo rezultatai bus automatiškai perkelti į matavimo lauką
6. Pasirinktinai, pakartodami 3–5 veiksmus, išmatuokite kitus norimus parametrus.

.

Įsidėmėkite, kad po pasirinkto parametro matavimo jo laukas bus susietas su matavimo objektu
(nupiešta elipse, kreive, linija). Jei pakeisite šio matavimo objekto dydį arba formą, tada atnaujinti rezultatai
bus automatiškai perkelti į susietą matavimo lauką. Pvz., pakeitus elipsės objektą bus pakeisti AC lauko
duomenys, jei ta elipsė buvo naudota AC apskaičiuoti.
Todėl, norėdami pakeisti lauko duomenis, turite pakeisti atitinkamą matavimo objektą. Šis pakeitimas
dažniausiai atliekamas perkeliant kontrolinius objekto taškus. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, žr.
atitinkamą skyrelį apie atliktų matavimų keitimą.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad panaikinus matavimo objektą nutraukiamas ryšys tarp matavimo
lauko ir šio objekto, bet lauko duomenys nėra pašalinami.
Jei naudojant linijos įrankį („L“) išmatuojami perimetro arba ploto laukai, laikoma kad ši linija atitinka
apskritimo skersmenį ir apskaičiuojamas šio apskritimo perimetras bei plotas.
Norėdami pašalinti tam tikro išmatuoto OB / GYN parametro duomenis (išvalyti matavimo lauką),
atlikite tokius veiksmus:
1. Atverkite OB / GYN apskaičiavimų valdymo juostą (jei ji neatverta), spustelėdami mygtuką

„Calculations“ (apskaičiavimai)
2.
Naudodami
OB
/
GYN

.
apskaičiavimų

valdymo

juostoje

esantį

valdymo

įrankį

„Study“
atverkite studijos puslapį, kuriame pateikiamas valdymo elementas
(matavimo laukas) su norimo pašalinti parametro (pvz., AC) pavadinimu, jei dabartiniame studijos puslapyje
jo nėra.
3. Pasirinktinai, jei norimas pašalinti matavimo laukas yra pasirinktas (matomas trečias mygtukas)
, panaikinkite jo pasirinkimą spustelėkite šį matavimo lauką (pvz., mygtuką AC)
(trečias mygtukas pradings)

.

4. Spustelėkite norimo pašalinti matavimo lauko mygtuką (pvz., AC)

. Bus pašalinti

lauko duomenys ir šis laukas bus pasirinktas matavimui atlikti
5. Pasirinktinai, norėdami pašalinti duomenis iš kitų laukų, pakartokite 3–4 veiksmus.

.

Įsidėmėkite, kad matavimo parametro (matavimo lauko) pašalinimo operacija nepanaikina matavimo
objekto (elipsės, kreivės, linijos), kuris buvo nupieštas matuojant šį parametrą.
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Norėdami vienu metu pašalinti duomenis iš visų matavimų laukų ir panaikinti visus matavimų
(nupieštus) objektus, turite pradėti naują (naujo paciento) tyrimą naudodami paciento informacijos langą,

atveriamą spustelėjus mygtuką „Patient“ (pacientas)

.

Kai kuriais atvejais gali nutikti, kad iš pradžių atliksite bendruosius matavimus ir tik tada nuspręsite
bendrųjų matavimų (matavimų objektų) rezultatus perkelti į kitus OB / GYN parametrų laukus.
Norėdami perkelti tam tikro matavimo objekto (elipsės, kreivės, linijos) matavimo rezultatą į tam tikrą
OB / GYN lauką, atlikite tokius veiksmus:
1. Atverkite OB / GYN apskaičiavimų valdymo juostą (jei ji neatverta), spustelėdami mygtuką

„Calculations“ (apskaičiavimai)
.
2. Naudodami OB / GYN apskaičiavimų valdymo juostoje esantį valdymo įrankį „Study“ (studija)

atverkite studijos puslapį, kuriame pateikiamas valdymo elementas (matavimo
laukas) su norimo užpildyti parametro (pvz., AC) pavadinimu, jei dabartiniame studijos puslapyje jo nėra.
3. Spustelėkite norimo užpildyti matavimo lauko valdymo mygtuką „v“
. Jei
ultragarsiniame vaizde yra atitinkamo tipo matavimo objektų (pvz., elipsės ar kreivės AC laukui), tada bus

atvertas meniu, kuriame pateikiami tų matavimų objektų numeriai
.
4. Jei buvo atvertas meniu su matavimo objektų numeriais, pasirinkite numerį objekto, kurio duomenis reikia
perkelti į pasirinktą matavimo lauką. Bus atnaujinti lauko duomenys ir šis laukas bus susietas su pasirinktu
matavimo objektu
.
5. Pasirinktinai, norėdami duomenimis užpildyti kitus laukus, pakartokite 3–4 veiksmus.

Atliekant OB matavimus, visi OB apskaičiavimai bus atliekami automatiškai. Kai kurie svarbiausi
apskaičiavimų rezultatai tiesiogiai rodomi OB apskaičiavimų valdymo juostoje:

Vidutinis nustatytas vaisiaus svoris (AvgEFW).
Vidutinis ultragarsu nustatytas amžius (AUA).
Pagal AUA apskaičiuota gimdymo data.
Pagal LMP apskaičiuota gimdymo data.

Norėdami pamatyti daugiau OB apskaičiavimų rezultatų arba pasirinkti, kurie apskaičiavimo
rezultatai turi būti naudojami vidurkiui apskaičiuoti, atlikite tokius veiksmus:
1. Spustelėdami mygtuką „View“ (peržiūrėti)
atverkite OB rezultatų langą.
2. Atverto lango skirtuke „Calculations“ (apskaičiavimai) peržiūrėkite nustatyto vaisiaus svorio ir ultragarsinio
amžiaus apskaičiavimų, gautų skirtingais metodais, rezultatus.
3. Jei reikia, žymelėmis pažymėkite norimus metodus, kurių rezultatus reikia naudoti vidurkiams apskaičiuoti.
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4. Spustelėdami mygtuką „OK“ ("Taip"), užverkite šį dialogo langą.
Įsidėmėkite, kad, norėdami pamatyti visus apskaičiavimų rezultatus, turite įrašyti / išspausdinti atlikto

tyrimo ataskaitą naudodami mygtuką „Report“ (ataskaita)
(arba vieną jo meniu elementų),
esantį programinės įrangos apatinėje įrankių juostoje.
Ataskaitoje pateikiami šiuo metu pasirinkto specifinio tyrimo tipo matavimai ir apskaičiavimai.
Pakeitus tyrimo tipą, visi specifinio tyrimo tipo matavimai ir apskaičiavimai yra pašalinami. Jei norite vienoje
ataskaitoje turėti skirtingų tyrimų tipų matavimus ir apskaičiavimus, eikite į „Menu->Tools->Options>Measurements and Calculations->Common Settings“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai -> Matavimai ir
skaičiavimai -> Bendri nustatymai), įjunkite parinktį „Merge data of different exam types into single
report“ ("Apjungti skirtingų tyrimo tipų duomenis į vieną ataskaitą") ir paspausdami mygtuką „OK“ ("Taip"),
užverkite parinkčių dialogo langą. Tokiu atveju dešiniojoje apskaičiavimų valdymo juostoje galėsite pakeisti
net tik studiją, bet ir pasirinkti tyrimo tipą, kuris pakeis skaičiavimų paketą.
Norėdami analizuoti vaisiaus augimą, naudodami augimo kreives bei dabartinio ir ankstesnio tyrimų
matavimų rezultatus, atlikite tokius veiksmus:
1. Spustelėdami mygtuką „View“ (peržiūrėti)
atverkite OB rezultatų langą.
2. Atvertame lange ant skirtuko „Growth Curves“ (augimo kreivės) spustelėkite kairįjį pelės mygtuką.
3. Naudodamiesi išskleidžiamuoju sąrašu „View“ (rodinys), nustatykite vienu metu matomų diagramų skaičių
į 1, jei dabartinė vertė nėra 1.
4. Naudodami išskleidžiamąjį sąrašą „Table:“ (lentelė:) pasirinkite norimą analizuoti parametrą ir lentelę, kuri
bus naudojama analizei atlikti.
5. Pasirinktinai lauke „Previous exams data“ (ankstesnių tyrimų duomenys) įveskite ankstesnių tyrimų datas
ir pasirinkto parametro išmatuotas vertes tokiu formatu:
data1; rezultatas1;
data2; rezultatas2;
...
Naudokite tokį patį datos formatą, kuris naudojamas dabartinio tyrimo datai rodyti.
Ankstesnių tyrimų duomenis taip pat galima pridėti naudojant "Import ..." (importuoti) mygtuką, kuris leidžia
importuoti anksčiau išsaugotus augimo duomenis ir matavimų rezultatus iš TPD/TVD failų. Programinė
įranga importuoja duomenis, kurie atitinka visus išmatuotus akušerinio tyrimo parametrus (AC, BPD, ...)
nepriklausomai nuo šiuo metu matomos augimo kreivės. T.y., failą reikia importuoti tik vieną kartą, o po to
galima peržiūrėti norimus tyrimo parametrus atitinkančias kreives pasirenkant atitinkamą lentelę. Atkreipkite
dėmesį, kad importavimo metu yra atliekamas datų teisingumo tikrinimas, rikiavimas bei pasikartojančių ir
klaidingų įrašų pašalinamas (jei tokių įrašų randama).
6. Pasirinktinai, norėdami nustatyti kitus norimus analizuoti parametrus, atlikite 4–5 veiksmus.
7. Pasirinktinai, naudodami išskleidžiamąjį sąrašą „View“ (rodinys), pasirinkite vienu metu matomų diagramų
skaičių (1, 2, 3 arba 4), o tada, naudodami kiekvienos diagramos išskleidžiamąjį sąrašą „Table:“ (lentelė),
pasirinkite norimus analizuoti parametrus ir lenteles, kurios bus naudojamos analizei atlikti.
8. Pasirinktinai įrašykite arba išspausdinkite norimų kreivių vaizdus.
9. Spustelėdami mygtuką „OK“ ("Taip") užverkite šį dialogo langą.
Įsidėmėkite, kad vaisiaus augimo analizei atlikti reikia įvesti LMP datą (LMP – paskutinių mėnesių
data). LMP galima įvesti OB / GYN matavimų valdymo juostoje spustelėjus mygtuką LMP ir kalendoriuje
pasirinkus LMP (arba įvedus rankomis). LMP taip pat galima įvesti paciento informacijos lange, kuris
atveriamas programinės įrangos apačioje esančioje įrankių juostoje paspaudus mygtuką „Patient“ (pacientas)

.
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Programinės įrangos OB / GYN paketas leidžia naudoti EFW ir GA apskaičiavimo metodus ir
pasirinkti, kokius metodus reikia naudoti rezultatų vidurkiams apskaičiuoti. Lenteles, kurias iškart galima
naudoti apskaičiavimams atlikti, galima pasirinkti programinės įrangos parinkčių lange (išsamesnės
informacijos žr. skyriuje apie sistemos tinkinimą).

Programinė įranga leidžia įvesti ankstesnių tyrimų matavimų rezultatus ir pasirinktoje augimo
kreivėje pamatyti ankstesnių bei dabartinių tyrimų rezultatus.
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Programinė įranga leidžia pavaizduoti tuos pačius išmatuotus parametrus skirtingų autorių augimo
kreivėse ir vienu metu pamatyti norimą kreivių skaičių.

Programinė įranga taip pat leidžia pavaizduoti skirtingus išmatuotus parametrus (AC, BPD, HC, FL ir
kitus) skirtingų autorių augimo kreivėse.
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11.6.

Žmonių kardiologinio tyrimo matavimai ir skaičiavimai

Norėdami atlikti specifinio tyrimo matavimus ir skaičiavimus, fiksuokite ultragarsinį vaizdą (arba
atverkite miniatiūros vaizdą) ir programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką

„Calculations“ (apskaičiavimai)

. Jei paciento informacijos lange (kurį galima atverti spustelėjus

mygtuką „Patient“ (pacientas)
) pasirinktas kardiologinio tyrimo tipas, tada bus atverta dešinioji
kardiologinių matavimų ir skaičiavimų valdymo juosta.
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Norėdami įvesti paciento ūgį, svorį ir širdies susitraukimų dažnį (HR), atlikite tokius veiksmus:

1. Spustelėdami mygtuką „Patient“ (pacientas)
atverkite paciento informacijos langą.
2. Jei nepasirinktas kardiologinio tyrimo tipas, tada jį pasirinkite, jei norite atlikti kardiologinį tyrimą.
3. Įveskite paciento ūgį (pasirinktinai), svorį ir širdies susitraukimų dažnį (jei nebus matuojamas
ultragarsiniame vaizde).
4. Jei paciento kūno paviršiaus plotas (BSA) turi būti apskaičiuojamas tik pagal svorį, tada pažymėkite
žymimąjį langelį „BSA via Weight only“ (BSA apskaičiuoti tik pagal svorį).

5. Užverkite paciento informacijos langą paspausdami mygtuką „OK“ ("Taip")

.

Norėdami išmatuoti tam tikrą kardiologinį parametrą, atlikite tokius veiksmus:
1. Atverkite kardiologinių apskaičiavimų valdymo juostą (jei ji neatverta) spustelėdami mygtuką

„Calculations“ (apskaičiavimai)
.
2. Naudodami kardiologinių apskaičiavimų valdymo juostoje esantį valdymo įrankį „Study“ (studija)

atverkite studijos puslapį, kuriame pateikiamas valdymo elementas (matavimo
laukas) su norimo išmatuoti parametro (pvz., HR) pavadinimu, jei dabartinio tyrimo puslapyje jo nėra. Studiją
galima pakeisti spustelėjus valdymo elemento „Study“ mygtukus „<“ ir „>“ arba spustelėjus mygtuką „v“ bei
atvertame meniu pasirinkus norimą tyrimą. Matavimų santrumpas (pvz., HR reiškia širdies susitraukimų
dažnį) ir apskaičiavimo formules galima rasti programinės įrangos matavimų žinyne.
3. Spustelėkite norimo išmatuoti parametro mygtuką, pvz., HR
. Jei lauke yra bet
kokie matavimo duomenys, šie duomenys bus panaikinti ir dešiniojoje mygtuko „v“ pusėje bus parodytas
trečias mygtukas („E“, „T“, „L“, „B“)
. Raidėmis „E“, „T“, „L“, „B“ parodomas
pasirinktam parametrui išmatuoti naudotas matavimo įrankis: „E“ – elipsinis įrankis, „T“ – kreivės (angl. trace)
įrankis, „L“ – linija, „B“ – kreivės įrankis su širdies susitraukimo aptikimu. Programinė įranga automatiškai
pasirenka įrankį ir laukia kol bus atliktas matavimas. Jei tam tikrame matavimo lauke yra greitasis klavišas,
kuris parodytas pabraukta raide (pvz., HR atveju pabraukta raidė H), ir suaktyvinta apskaičiavimų valdymo
juosta, tada klaviatūroje paspaudus jo greitąjį klavišą galima pasirinkti norimą išmatuoti parametrą. Taip pat,
jei pageidaujama, naudojant klaviatūros rodykles „Aukštyn“ ir „Žemyn“ bei paspaudžiant klaviatūros klavišą
„Enter“ (įvesti). galima pasirinkti aktyvios valdymo juostos matavimo lauką.
4. Pasirinktinai, jei norite pakeisti pasirinkto lauko matavimo įrankį ir jei pasirinktą parametrą galima išmatuoti
skirtingais įrankiais, spustelėkite šį trečią mygtuką ir bus pasirinktas kitas galimas įrankis (jei galima).
5. Perkelkite pelės žymeklį ant ultragarsinio vaizdo ir spustelėdami reikalingus pelės mygtukus išmatuokite
norimą parametrą. Matavimo rezultatai bus automatiškai perkelti į matavimo lauką
6. Pasirinktinai norimu režimu nuskenuokite kitą vaizdą ir jį fiksuokite.
7. Pasirinktinai pakartodami 3–6 veiksmus išmatuokite kitus norimus parametrus.
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Jei kardiologiniame pakete skaičiavimams yra pasirenkamas PISA (angl. Proximal Isovelocity
Surface Area) metodas (galimas tik jei skeneris turi CW (angl. Continuous Wave) Doplerio skenavimo
režimą), skaičiavimams reikalingi matavimai turi būti atliekami tam tikra tvarka. Iš pradžių reikia nuskenuoti
CFM režimo vaizdą ir nustatyti reikiamą CFM bazinę liniją. Tada reikia aktyvuoti (paspausti pele) spindulio R
matavimo laukelį
ir ant CFM vaizdo išmatuoti PISA spindulį. Matuojant spindulį,
programinę įranga automatiškai nuskaitys ribinį (angl. aliasing) greitį Va nuo CFM vaizdo paletes. Po to reikia
nuskenuoti CW režimo vaizdą, aktyvuoti VTI matavimo laukelį
CW vaizdo. Programinė įranga atliks PISA metodo skaičiavimus (RFlow, EROA, RVol).

ir atidėti kreivę ant

Įsidėmėkite, kad po pasirinkto parametro matavimo jo laukas bus susietas su matavimo objektu
(nupiešta elipse, kreive, linija). Jei pakeisite šio matavimo objekto dydį arba formą, tada atnaujinti rezultatai
bus automatiškai perkelti į susietą matavimo lauką. Pvz., pakeitus linijos objektą bus pakeisti lauko HR
duomenys, jei ta linija buvo naudota HR išmatuoti.
Todėl, norėdami pakeisti lauko duomenis, turite pakeisti atitinkamą matavimo objektą. Šis pakeitimas
dažniausiai atliekamas perkeliant kontrolinius objekto taškus. Norėdami gauti išsamesnės informacijos, žr.
atitinkamą skyrelį apie atliktų matavimų keitimą.
Taip pat atkreipkite dėmesį, kad panaikinus matavimo objektą nutraukiamas ryšys tarp matavimo
lauko ir šio objekto, bet lauko duomenys nėra pašalinami.
Jei naudojant linijos įrankį („L“) išmatuojami perimetro arba ploto laukai, laikoma kad ši linija atitinka
apskritimo skersmenį ir apskaičiuojamas šio apskritimo/skritulio perimetras bei plotas.
Naudojant tam tikrus kardiologinių apskaičiavimų paketų laukus yra rodomi patarimų vaizdai.
Patarimo vaizdas (jei nustatytas) parodomas suaktyvinus lauką. Patarimo vaizdas rodomas kairiojoje
ultragarsinio vaizdo srities pusėje. Pvz., toliau pateiktas HR lauko patarimo vaizdas:

.
Jis reiškia, kad norint apskaičiuoti širdies susitraukimų dažnį, reikia išmatuoti 2 susitraukimų intervalą.
Norėdami rasti išsamesnius lauko reikšmių paaiškinimus, perskaitykite atitinkamus matavimų žinyno skyrius.
Norėdami paslėpti patarimo vaizdą, ant jo perkelkite pelės žymeklį ir jį spustelėkite.
Norėdami pašalinti tam tikro išmatuoto kardiologinio parametro duomenis (pašalinti matavimo lauką),
atlikite tokius veiksmus:
1. Atverkite kardiologinių apskaičiavimų valdymo juostą (jei ji neatverta) spustelėdami mygtuką

„Calculations“ (apskaičiavimai)
2.
Naudodami
kardiologinių

.
apskaičiavimų

valdymo

juostoje

esantį

valdymo

įrankį

„Study“
atverkite studijos puslapį, kuriame pateikiamas valdymo elementas
(matavimo laukas) su norimo pašalinti parametro (pvz., HR) pavadinimu, jei dabartiniame tyrimo puslapyje jo
nėra.
3. Pasirinktinai, jei norimas pašalinti matavimo laukas yra pasirinktas (matomas trečias mygtukas)
, spustelėdami šį matavimo lauką (pvz., mygtuką HR) panaikinkite jo pasirinkimą
(trečias mygtukas pradings)

.

4. Spustelėkite norimo pašalinti matavimo lauko mygtuką (pvz., HR)

. Bus pašalinti

lauko duomenys ir šis laukas bus pasirinktas matavimui atlikti
5. Pasirinktinai, norėdami pašalinti duomenis iš kitų laukų, pakartokite 3–4 veiksmus.
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Įsidėmėkite, kad matavimo parametro (matavimo lauko) pašalinimo operacija nepanaikina matavimo
objekto (elipsės, kreivės, linijos), kuris buvo nupieštas matuojant šį parametrą.
Norėdami vienu metu pašalinti duomenis iš visų matavimų laukų ir panaikinti visus matavimų
(nupieštus) objektus, turite pradėti naują (naujo paciento) tyrimą naudodami paciento informacijos langą,

atveriamą spustelėjus mygtuką „Patient“ (pacientas)

.

Kai kuriais atvejais gali nutikti, kad iš pradžių atliksite bendruosius matavimus ir tik tada nuspręsite
bendrųjų matavimų (matavimų objektų) rezultatus perkelti į kitus kardiologinių parametrų laukus.
Norėdami perkelti tam tikro matavimo objekto (elipsės, kreivės, linijos) matavimo rezultatą į tam tikrą
kardiologinį lauką, atlikite tokius veiksmus:
1. Atverkite kardiologinių apskaičiavimų valdymo juostą (jei ji neatverta) spustelėdami mygtuką

„Calculations“ (apskaičiavimai)
2.
Naudodami
kardiologinių

.
apskaičiavimų

valdymo

juostoje

esantį

valdymo

elementą

„Study“
atverkite studijos puslapį, kuriame pateikiamas valdymo elementas
(matavimo laukas) su norimo užpildyti parametro (pvz., HR) pavadinimu, jei dabartiniame tyrimo puslapyje jo
nėra.
3. Spustelėkite norimo užpildyti matavimo lauko valdymo mygtuką „v“
. Jei
ultragarsiniame vaizde yra atitinkamo tipo matavimo objektų (pvz., linijos HR laukui), tada bus atvertas meniu,

kuriame pateikiami tų matavimų objektų numeriai
.
4. Jei buvo atvertas meniu su matavimo objektų numeriais, pasirinkite objekto numerį, kurio duomenis reikia
perkelti į pasirinktą matavimo lauką. Bus atnaujinti lauko duomenys ir šis laukas bus susietas su pasirinktu
matavimo objektu
.
5. Pasirinktinai, norėdami duomenimis užpildyti kitus laukus, pakartokite 3–4 veiksmus.

Norėdami pamatyti / įrašyti / išspausdinti visus specifinio tyrimo matavimų ir skaičiavimų rezultatus,

naudokite mygtuką „Report“ (ataskaita)
įrangos apatinėje įrankių juostoje.

(arba vieną meniu elementų), kuris yra programinės

Ataskaitoje pateikiami šiuo metu pasirinkto specifinio tyrimo matavimai ir skaičiavimai. Pakeitus
tyrimo tipą, visi specifinio tyrimo matavimai ir skaičiavimai yra pašalinami. Jei norite vienoje ataskaitoje turėti
skirtingų tyrimų tipų matavimus ir skaičiavimus, eikite į „Menu->Tools->Options->Measurements and
Calculations->Common Settings“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai -> Matavimai ir skaičiavimai -> Bendri
nustatymai), įjunkite parinktį „Merge data of different exam types into single report“ ("Apjungti skirtingų tyrimo
tipų duomenis į vieną ataskaitą") ir paspausdami mygtuką „OK“ ("Taip") užverkite parinkčių dialogo langą.
Tokiu atveju dešiniojoje apskaičiavimų valdymo juostoje galėsite pakeisti net tik studijos, bet ir tyrimo tipą,
kuris pakeis skaičiavimų paketą.
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11.7.

Kitų tyrimo tipų matavimai ir skaičiavimai

Norėdami atlikti bet kurio kitokio specifinio tyrimo tipo matavimus ir skaičiavimus, fiksuokite
ultragarsinį vaizdą (arba atverkite miniatiūros vaizdą) ir programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje

spustelėkite mygtuką „Calculations“ (apskaičiavimai)

. Jei paciento informacijos lange (kurį galima

atverti spustelėjus mygtuką „Patient“ (pacientas)
) pasirinktas atitinkamo tyrimo tipas, tada bus
atverta dešinioji to tipo matavimų ir skaičiavimų valdymo juosta.
Visiems tyrimų tipams naudojamas tas pats matavimų ir skaičiavimų valdymo mechanizmas.
Norėdami sužinoti kaip atlikti specifinio tyrimo matavimus ir apskaičiavimus, skaitykite šio vadovo skyrius,
kuriuose aprašomi specifinio tyrimo OB / GYN ir kardiologiniai matavimai. Kiekvienam tyrimo tipui
naudojamas formules galima rasti programinės įrangos matavimų ir skaičiavimų žinyne.
Norėdami pamatyti / įrašyti / išspausdinti visus specifinio tyrimo matavimų ir skaičiavimų rezultatus,

naudokite mygtuką „Report“ (ataskaita)
įrangos apatinėje įrankių juostoje.

(arba vieną meniu elementų), kuris yra programinės

Ataskaitoje pateikiami šiuo metu pasirinkto specifinio tyrimo matavimai ir skaičiavimai. Pakeitus
tyrimo tipą, visi specifinio tyrimo matavimai ir skaičiavimai yra pašalinami. Jei norite vienoje ataskaitoje turėti
skirtingų tyrimų tipų matavimus ir skaičiavimus, eikite į „Menu->Tools->Options->Measurements and
Calculations->Common Settings“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai -> Matavimai ir skaičiavimai -> Bendri
nustatymai), įjunkite parinktį „Merge data of different exam types into single report“ ("Apjungti skirtingų tyrimo
tipų duomenis į vieną ataskaita") ir paspausdami mygtuką „OK“ ("Taip") užverkite parinkčių dialogo langą.
Tokiu atveju dešiniojoje apskaičiavimų valdymo juostoje galėsite pakeisti net tik studijos, bet ir tyrimo tipą,
kuris pakeis skaičiavimų paketą.
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12.

Kūno žymės (piktogramos)

Norėdami pridėti kūno žymę (piktogramą), fiksuokite ultragarsinį vaizdą ir atlikite tokius veiksmus:
1. Perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir palaukite kol bus parodyta dešinioji
automatiškai slepiama įrankių juosta.

2. Dešiniojoje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Body Marks“ (kūno žymės)
. Taip atversite
dešiniąją kūno žymių valdymo juostą.
3. Parodytame sąraše pasirinkite norimą kūno žymę, ant jos perkelkite pelės žymeklį ir spustelėkite kairįjį
pelės mygtuką. Spustelėta kūno žymė bus parodyta kūno žymės koregavimo srityje (kūno žymių valdymo
juostos viršuje), kurioje galite pasirinkti daviklio žymeklio padėtį.
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4. Pasirinktinai, norėdami pasirinkti daviklio žymeklio padėtį, perkelkite pelės žymeklį ant kūno žymės kūno
žymės koregavimo srityje ir spustelėkite kairįjį pelės mygtuką ties tašku, kuriame reikia nupiešti daviklio
žymeklį.
5. Pasirinktinai, norėdami koreguoti daviklio žymeklio orientaciją, perkelkite pelės žymeklį ant kūno žymės
koregavimo srities ir pasukite pelės ratuką (jei yra) arba koreguokite daviklio žymeklio orientaciją naudodami
žymėjimo juostą „Rotate Probe Marker“ (sukti daviklio žymeklį).
6. Pasirinktinai, pakartokite 4–5 veiksmus, kad atliktumėte tikslesnį daviklio žymeklio padėties nustatymą.
7. Pasirinktinai panaikinkite žymimojo langelio „Show Probe Position“ (rodyti daviklio padėtį) pažymėjimą,
kad paslėptumėte daviklio žymeklį.
8. Kūno žymių valdymo juostoje spustelėdami mygtuką „Add“ (pridėti) pridėkite pasirinktą kūno žymę į
ultragarsinį vaizdą.
Norėdami pašalinti kūno žymę, atlikite tokius veiksmus:
1. Perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir palaukite, kol bus parodyta dešinioji
automatiškai slepiama įrankių juosta.

2. Dešiniojoje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Body Marks“ (kūno žymės)
. Taip atversite
dešiniąją kūno žymių valdymo juostą.
3. Kūno žymių valdymo juostoje spustelėdami mygtuką „Remove“ (šalinti) pašalinkite kūno žymę iš
ultragarsinio vaizdo.
Norėdami įsiminti ir atstatyti paskutines naudotas kūno žymes kai yra keičiamas tyrimo tipas,
nustatymuose „Menu->Tools->Options->Measurements and Calculations->Common Settings“ (Meniu ->
Įrankiai -> Nustatymai -> Matavimai ir skaičiavimai -> Bendri nustatymai) įjunkite parinktį „For each exam
type remember last used body mark“ ("Kiekvienam tyrimo tipui įsiminti paskutinę naudotą kūno piktogramą").
Jei įjungiama šį parinktis ir pasirenkamas naujas pacientas, naujas tyrimas arba pakeičiamas tyrimo tipas,
programinė įranga į aktyvų ultragarsinį vaizdą pridės kūno žymę, kuri paskutinį kartą buvo naudota su
pasirinktu tyrimo tipu.
Kūno žymių vaizdai yra programinės įrangos aplanke "…\Config\BodyMarks\" (poaplankiai išdėstyti
pagal tyrimo tipą) ir juos galima pridėti arba keisti atsižvelgiant į naudotojo poreikius. Numatytasis
ultragarsinio skenavimo programinės įrangos diegimo aplankas (kuriame yra aplankas "Config" ir kiti
poaplankiai) dažniausiai yra "C:\Program Files\TELEMED\Echo Wave II".
Norėdami pridėti naują kūno žymę, nukopijuokite norimą kūno žymės vaizdo failą į naują kitokio
pavadinimo failą, PNG failo formatą palaikančiu vaizdų redaktoriumi atverkite naują failą, nupieškite kūno
žymės vaizdą ir jį išsaugokite. Kitą kartą atveriant ultragarsinio skenavimo programinę įrangą, su pasirinktu
tyrimo tipu bus įkelti visi piktogramų vaizdai (įskaitant naujai sukurtus), kurie yra atitinkamo tyrimo aplanke.
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13.

Komentarai (anotacijos)

Norėdami naudoti komentarus, fiksuokite ultragarsinį vaizdą ir atverkite dešiniąją komentarų valdymo
juostą atlikdami tokius veiksmus:
1. Perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir palaukite, kol bus parodyta dešinioji
automatiškai slepiama įrankių juosta.

2. Dešiniojoje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Annotations“ (komentarai)
dešiniąją komentarų valdymo juostą.

. Taip atversite

Echo Wave II programos pagrindinė versija: 3

13.1.

Teksto komentarų naudojimas

Norėdami pridėti teksto komentarą, fiksuokite ultragarsinį vaizdą ir atlikite tokius veiksmus:
1. Perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir palaukite, kol bus parodyta dešinioji
automatiškai slepiama įrankių juosta.

2. Dešiniojoje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Annotations“ (komentarai)
. Taip atversite
dešiniąją komentarų valdymo juostą.
3. Komentarų valdymo juostoje pasirinkite teksto komentaro įrankį spustelėdami mygtuką „Text“ (tekstas)
. Bus pasirinktas teksto komentaro įrankis ir bus parodytos šio įrankio parinktys.

4. Pasirinktinai atitinkamuose išskleidžiamuosiuose sąrašuose spustelėdami atitinkamus mygtukus
pasirinkite šriftą, šrifto dydį ir stilių (paryškintą, kursyvinį, pabrauktą).
5. Perkelkite pelės žymeklį ant ultragarsinio vaizdo, kur norite pridėti teksto komentarą.
6. Spustelėdami kairįjį pelės mygtuką pridėkite teksto komentaro lauką.
7. Naudodami klaviatūrą, į pridėtą lauką įveskite norimą komentaro tekstą.
8. Pasirinktinai pakeiskite komentaro teksto padėtį (perkelkite teksto lauką). Norėdami pakeisti teksto lauko
padėtį, perkelkite pelės žymeklį prie teksto lauko krašto. Kai pelės žymeklio išvaizda pasikeis į žymeklį
„Move“ (perkelti)
, paspauskite kairįjį pelės mygtuką ir laikykite paspaudę. Neatleisdami pelės mygtuko,
perkelkite pelės žymeklį į norimą padėtį ir taip perkelkite komentaro teksto lauką. Atleiskite pelės mygtuką.
9. Ultragarsiniame vaizde už teksto lauko ribų spustelėdami kairįjį pelės mygtuką arba spustelėdami mygtuką
„Text“ (tekstas)
pabaikite redaguoti komentaro tekstą.
10. Pasirinktinai, pakartodami 5–9 veiksmus, pridėkite daugiau teksto.
Norėdami pakeisti / panaikinti teksto komentaro tekstą, atlikite tokius veiksmus:
1. Jei nematoma komentarų valdymo juosta, perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir
palaukite, kol bus parodyta dešinioji automatiškai slepiama įrankių juosta. Šioje įrankių juostoje spustelėkite

mygtuką „Annotations“ (komentarai)
. Taip atversite dešiniąją komentarų valdymo juostą.
2. Jei teksto komentarų įrankis nėra pasirinktas, jį pasirinkite spustelėdami mygtuką „Text“ (tekstas)
.
3. Perkelkite pelės žymeklį virš norimo redaguoti teksto komentaro ultragarsiniame vaizde.
4. Spustelėdami dešinįjį pelės mygtuką pradėkite redaguoti teksto lauką.
5. Norėdami judėti teksto lauke, naudokite klaviatūros rodykles, norėdami panaikinti tam tikrą teksto dalį arba
visą tekstą, naudokite klaviatūros klavišą „Delete“ (naikinti) ir įveskite norimą tekstą.
6. Pasirinktinai pakeiskite komentaro teksto padėtį (perkelkite teksto lauką). Norėdami pakeisti teksto lauko
padėtį, perkelkite pelės žymeklį prie teksto lauko krašto. Kai pelės žymeklio išvaizda pasikeis į žymeklį
„Move“ (perkelti)
, paspauskite kairįjį pelės mygtuką ir laikykite paspaudę. Neatleisdami pelės mygtuko,
perkelkite pelės žymeklį į norimą padėtį ir taip perkelkite komentaro teksto lauką. Atleiskite pelės mygtuką.
7. Ultragarsiniame vaizde už teksto lauko ribų spustelėdami kairįjį pelės mygtuką arba spustelėdami mygtuką
„Text“ (tekstas)
pabaikite redaguoti komentaro tekstą.
8. Pasirinktinai, norėdami pakeisti / panaikinti kitus teksto laukus, pakartokite 3–7 veiksmus.
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13.2.

Iš anksto nustatytų teksto komentarų naudojimas

Norėdami pridėti iš anksto nustatytą teksto komentarą (etiketę), fiksuokite ultragarsinį vaizdą ir
atlikite tokius veiksmus:
1. Perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir palaukite, kol bus parodyta dešinioji
automatiškai slepiama įrankių juosta.

2. Dešiniojoje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Annotations“ (komentarai)
dešiniąją komentarų valdymo juostą.

. Taip atversite

3. Komentarų valdymo juostoje pasirinkite mygtuką „Label“ (etiketė)
. Bus pasirinktas iš
anksto nustatyto teksto etiketės įrankis ir komentarų valdymo juostoje bus parodytos šio įrankio parinktys.

4. Pasirinktinai atitinkamuose išskleidžiamuosiuose sąrašuose spustelėdami atitinkamus mygtukus
pasirinkite šriftą, šrifto dydį ir stilių (paryškintą, kursyvinį, pabrauktą).
5. Iš anksto nustatytų komentarų etikečių sąraše pasirinkite norimą etiketę, ant jos perkelkite pelės žymeklį ir
spustelėdami kairįjį pelės mygtuką ją pasirinkite.
6. Perkelkite pelės žymeklį ant ultragarsinio vaizdo, kur norite pridėti teksto komentarą.
7. Spustelėdami kairįjį pelės mygtuką pridėkite teksto komentaro lauką.
8. Pasirinktinai naudodami klaviatūrą pakeiskite pridėtame lauke esantį komentaro tekstą. Norėdami judėti
teksto lauke, naudokite rodykles, norėdami panaikinti tam tikrą teksto dalį arba visą tekstą, naudokite
klaviatūros klavišą „Delete“ (naikinti).
9. Pasirinktinai pakeiskite komentaro teksto padėtį (perkelkite teksto lauką). Norėdami pakeisti teksto lauko
padėtį, perkelkite pelės žymeklį prie teksto lauko krašto. Kai pelės žymeklio išvaizda pasikeis į žymeklį
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„Move“ (perkelti)
, paspauskite kairįjį pelės mygtuką ir laikykite paspaudę. Neatleisdami pelės mygtuko,
perkelkite pelės žymeklį į norimą padėtį ir taip perkelkite komentaro teksto lauką. Atleiskite pelės mygtuką.
10. Ultragarsiniame vaizde už teksto lauko ribų spustelėdami kairįjį pelės mygtuką arba spustelėdami
mygtuką „Label“ (etiketė)
pabaikite redaguoti komentaro tekstą.
11. Pasirinktinai, pakartodami 5–10 veiksmus, pridėkite daugiau teksto.
Norėdami pakeisti / panaikinti teksto komentaro tekstą, atlikite tokius veiksmus:
1. Jei nematoma komentarų valdymo juosta, perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir
palaukite, kol bus parodyta dešinioji automatiškai slepiama įrankių juosta. Šioje įrankių juostoje spustelėkite

mygtuką „Annotations“ (komentarai)
. Taip atversite dešiniąją komentarų valdymo juostą.
2. Jei teksto komentarų įrankis (arba iš anksto nustatyto teksto įrankis) nėra pasirinktas, pasirinkite bet kurį iš
šių įrankių, spustelėdami mygtuką „Text“ (tekstas)

arba mygtuką „Label“ (etiketė)

.
3. Perkelkite pelės žymeklį virš norimos redaguoti teksto etiketės ultragarsiniame vaizde.
4. Spustelėdami dešinįjį pelės mygtuką pradėkite redaguoti teksto lauką.
5. Norėdami judėti teksto lauke, naudokite klaviatūros rodykles, norėdami panaikinti tam tikrą teksto dalį arba
visą tekstą, naudokite klaviatūros klavišą „Delete“ (naikinti) ir įveskite norimą tekstą.
6. Pasirinktinai pakeiskite komentaro teksto padėtį (perkelkite teksto lauką). Norėdami pakeisti teksto lauko
padėtį, perkelkite pelės žymeklį prie teksto lauko krašto. Kai pelės žymeklio išvaizda pasikeis į žymeklį
„Move“ (perkelti)
, paspauskite kairįjį pelės mygtuką ir laikykite paspaudę. Neatleisdami pelės mygtuko,
perkelkite pelės žymeklį į norimą padėtį ir taip perkelkite komentaro teksto lauką. Atleiskite pelės mygtuką.
7. Ultragarsiniame vaizde už teksto lauko ribų spustelėdami kairįjį pelės mygtuką arba spustelėdami mygtuką
„Text“ (tekstas)
arba mygtuką „Label“ (etiketė)
pabaikite redaguoti komentaro
tekstą.
8. Pasirinktinai, norėdami pakeisti / panaikinti kitus teksto laukus, pakartokite 3–7 veiksmus.
Norėdami pridėti komentaro tekstą į iš anksto nustatytų komentarų sąrašą, atlikite tokius veiksmus:
1. Jei nematoma komentarų valdymo juosta, perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir
palaukite, kol bus parodyta dešinioji automatiškai slepiama įrankių juosta. Šioje įrankių juostoje spustelėkite

mygtuką „Annotations“ (komentarai)
. Taip atversite dešiniąją komentarų valdymo juostą.
2. Jei iš anksto nustatyto teksto etiketės įrankis nėra pasirinktas (nesimato jo parinkčių), pasirinkite šį įrankį
spustelėdami mygtuką „Label“ (etiketė)
. Bus pasirinktas iš anksto nustatyto teksto etiketės
įrankis ir komentarų valdymo juostoje bus parodytos šio įrankio parinktys.
3. Komentarų valdymo juostos apačioje spustelėkite mygtuką „Add“ (pridėti). Taip atversite langą, kuriame
galėsite įvesti komentaro tekstą.
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4. Įveskite komentaro tekstą ir spustelėkite mygtuką „OK“ ("Taip") arba paspauskite klaviatūros klavišą
„Enter“ (įvesti). Komentaro tekstas bus pridėtas prie sąrašo pabaigos.
5. Pasirinktinai, norėdami pridėti daugiau iš anksto nustatytų komentarų teksto, pakartokite 3–4 veiksmus.
Norėdami pakeisti komentaro tekstą iš anksto nustatytų komentarų sąraše, atlikite tokius veiksmus:
1. Jei nematoma komentarų valdymo juosta, perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir
palaukite, kol bus parodyta dešinioji automatiškai slepiama įrankių juosta. Šioje įrankių juostoje spustelėkite

mygtuką „Annotations“ (komentarai)
. Taip atversite dešiniąją komentarų valdymo juostą.
2. Jei iš anksto nustatyto teksto etiketės įrankis nėra pasirinktas (nesimato jo parinkčių), pasirinkite šį įrankį
spustelėdami mygtuką „Label“ (etiketė)
. Bus pasirinktas iš anksto nustatyto teksto etiketės
įrankis ir komentarų valdymo juostoje bus parodytos šio įrankio parinktys.
3. Iš anksto nustatytų komentarų teksto sąraše pasirinkite tekstą, kurį norėsite redaguoti, ant šio teksto
perkeldami pelės žymeklį ir spustelėdami kairįjį pelės mygtuką.
4. Komentarų valdymo juostos apačioje spustelėkite mygtuką „Edit“ (redaguoti). Taip atversite langą,
kuriame galėsite redaguoti komentaro tekstą.

5. Naudokite klaviatūros rodyklių klavišus, klavišą „Delete“ (naikinti) ir įveskite pakeistą komentaro tekstą.
6. Spustelėdami mygtuką „OK“ ("Taip") arba paspausdami klaviatūros klavišą „Enter“ (įvesti) pabaikite
redagavimą.
7. Pasirinktinai, norėdami pakeisti kitą komentarų tekstą, pakartokite 3–6 veiksmus.
Norėdami panaikinti komentaro tekstą iš anksto nustatytų komentarų sąraše, atlikite tokius veiksmus:
1. Jei nematoma komentarų valdymo juosta, perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir
palaukite, kol bus parodyta dešinioji automatiškai slepiama įrankių juosta. Šioje įrankių juostoje spustelėkite

mygtuką „Annotations“ (komentarai)
. Taip atversite dešiniąją komentarų valdymo juostą.
2. Jei iš anksto nustatyto teksto etiketės įrankis nėra pasirinktas (nesimato jo parinkčių), pasirinkite šį įrankį
spustelėdami mygtuką „Label“ (etiketė)
. Bus pasirinktas iš anksto nustatyto teksto etiketės
įrankis ir komentarų valdymo juostoje bus parodytos šio įrankio parinktys.
3. Iš anksto nustatytų komentarų teksto sąraše pasirinkite tekstą, kurį norėsite panaikinti, ant šio teksto
perkeldami pelės žymeklį ir spustelėdami kairįjį pelės mygtuką.
4. Komentarų valdymo juostos apačioje spustelėkite mygtuką „Del“ (naikinti). Taip panaikinsite pasirinktą
komentarą iš sąrašo.
5. Pasirinktinai pakartokite 3–4 veiksmus, kad panaikintumėte kitų komentarų tekstą iš anksto nustatytų
komentarų sąraše.
Norėdami pakeisti iš anksto nustatytų komentarų išdėstymo tvarką sąraše, juos nutempkite ir
padėkite pele (ant norimo perkelti elemento paspauskite kairįjį pelės mygtuką, perkelkite pelės žymeklį į
naują norimą elemento vietą ir atleiskite pelės mygtuką).
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13.3.

Rodyklių piešimas

Norėdami ultragarsiniame vaizde nupiešti rodyklę, fiksuokite ultragarsinį vaizdą ir atlikite tokius
veiksmus:
1. Perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir palaukite, kol bus parodyta dešinioji
automatiškai slepiama įrankių juosta.

2. Dešiniojoje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Annotations“ (komentarai)
. Taip atversite
dešiniąją komentarų valdymo juostą.
3. Komentarų valdymo juostoje pasirinkite rodyklių įrankį, spustelėdami mygtuką „Arrow“ (rodyklė)
. Bus pasirinktas rodyklių įrankis ir parodytos šio įrankio parinktys.

4. Pasirinktinai, spustelėdami atitinkamus mygtukus, pasirinkite linijos stilių, pradžios žymeklį ir linijos storį.
5. Perkelkite pelės žymeklį ant ultragarsinio vaizdo, kur norite pradėti piešti rodyklę ir norite pamatyti
pradžios žymeklį.
6. Spustelėdami kairįjį pelės mygtuką, pradėkite piešti rodyklę.
7. Perkelkite pelės žymeklį ant ultragarsinio vaizdo, kur norite pabaigti piešti rodyklę.
6. Spustelėdami kairįjį pelės mygtuką baikite piešti rodyklę.
7. Pasirinktinai, pakartodami 4–6 veiksmus, nupieškite daugiau rodyklių.
Norėdami redaguoti / panaikinti nupieštą rodyklę, atlikite tokius veiksmus:
1. Jei nematoma komentarų valdymo juosta, perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir
palaukite, kol bus parodyta dešinioji automatiškai slepiama įrankių juosta. Šioje įrankių juostoje spustelėkite

mygtuką „Annotations“ (komentarai)
. Taip atversite dešiniąją komentarų valdymo juostą.
2. Jei rodyklių įrankis nėra pasirinktas, šį įrankį pasirinkite spustelėdami mygtuką „Arrow“ (rodyklė)
.
3. Perkelkite pelės žymeklį ultragarsiniame vaizde virš rodyklės objekto galinio taško, kurį norite redaguoti.
4. Spustelėdami dešinįjį pelės mygtuką pradėkite redaguoti rodyklės objektą.
5. Perkelkite pelės žymeklį (ir rodyklės galutinį tašką) į norimą vietą.
6. Spustelėdami dešinįjį pelės mygtuką pabaikite redagavimą arba spustelėdami klaviatūros mygtuką
„Delete“ (naikinti) panaikinkite rodyklės objektą.
7. Pasirinktinai, norėdami redaguoti / panaikinti kitus rodyklių objektus, pakartokite 3–6 veiksmus.
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13.4.

Kreivių piešimas

Norėdami ultragarsiniame vaizde nupiešti kreivę, fiksuokite ultragarsinį vaizdą ir atlikite tokius
veiksmus:
1. Perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir palaukite, kol bus parodyta dešinioji
automatiškai slepiama įrankių juosta.

2. Dešiniojoje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Annotations“ (komentarai)
. Taip atversite
dešiniąją komentarų valdymo juostą.
3. Komentarų valdymo juostoje pasirinkite kreivės įrankį spustelėdami mygtuką „Curve“ (kreivė)
. Bus pasirinktas kreivės įrankis ir bus parodytos šio įrankio parinktys.

4. Pasirinktinai, spustelėdami atitinkamus mygtukus, pasirinkite linijos stilių ir linijos storį.
5. Perkelkite pelės žymeklį ant ultragarsinio vaizdo, kur norite pradėti piešti kreivę.
6. Spustelėdami kairįjį pelės mygtuką pradėkite piešti kreivę.
7. Perkelkite pelės žymeklį ir nupieškite norimos formos kreivę.
6. Spustelėdami kairįjį pelės mygtuką baikite piešti kreivę.
7. Pasirinktinai, pakartodami 4–6 veiksmus, nupieškite daugiau kreivių.
Norėdami panaikinti nupieštą kreivę, atlikite tokius veiksmus:
1. Jei nematoma komentarų valdymo juosta, perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir
palaukite, kol bus parodyta dešinioji automatiškai slepiama įrankių juosta. Šioje įrankių juostoje spustelėkite

mygtuką „Annotations“ (komentarai)

. Taip atversite dešiniąją komentarų valdymo juostą.

2. Jei kreivės įrankis nėra pasirinktas, spustelėdami mygtuką „Curve“ (kreivė)
pasirinkite šį
įrankį.
3. Perkelkite pelės žymeklį ultragarsiniame vaizde virš kreivės objekto galinio taško, kurį norite panaikinti.
4. Spustelėdami dešinįjį pelės mygtuką, pradėkite kreivės objekto naikinimą.
5. Paspausdami klaviatūros klavišą „Delete“ (naikinti) panaikinkite kreivės objektą arba spustelėdami dešinįjį
pelės mygtuką atšaukite panaikinimo operaciją.
6. Pasirinktinai, norėdami panaikinti kitus kreivių objektus, pakartokite 3–5 veiksmus.
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13.5.

Komentarų ir piešinių keitimas bei šalinimas

Norėdami vienu kartu pašalinti keletą komentarų ar piešimo objektų, atlikite toliau nurodytus
veiksmus:
1. Perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir palaukite kol bus parodyta dešinioji
automatiškai slepiama įrankių juosta.

2. Dešiniojoje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Annotations“ (komentarai)
dešiniąją komentarų valdymo juostą.

. Taip atversite

3. Spustelėję mygtuką „Select“ (pasirinkti)
komentarų valdymo juostoje, galite pasirinkti
pasirinkimo (neutralų) įrankį. Bus parinktas pasirinkimo (neutralus) įrankis ir komentarų valdymo juostoje
pasirodys šio įrankio parinktys.

4. Nuveskite pelės žymeklį ant norimo ištrinti nupiešto objekto baigties (kontrolinio) taško.
5. Spustelėkite kairįjį pelės klavišą, kad pasirinktumėte objektą.
6. Jei pasirinkdami suklydote, spustelėkite to paties objekto baigties (kontrolinį) tašką, kad panaikintumėte
atranką.
7. Atlikite 4–6 veiksmus kad pasirinktumėte visus objektus, kuriuos norite šalinti.
8. Jei reikia, galite pasirinkti keletą matavimo objektų vienu metu, naudodami stačiakampę atrankos sritį.
Spauskite kairįjį pelės klavišą taške, kuriame turėtų prasidėti pasirinkimo sritis. Laikykite pelės klavišą
nuspaustą ir veskite pelės žymeklį iki taško, kuriame stačiakampė sritis turėtų pasibaigti. Paleiskite pelės
klavišą. Bus parinkti (arba panaikinta atranka) matavimo objektai, kurių pagrindiniai taškai buvo
stačiakampėje pasirinkimo srityje.
9. Spustelėkite mygtuką „Delete Selected“ (šalinti atrinktus), kad ištrintumėte pasirinktus matavimo objektus.
Arba spustelėkite klaviatūros mygtuką „Delete“ („Del“) (šalinti).
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10. Jei reikia, kartokite 4–9 veiksmus, norėdami šalinti kitus matavimo ar piešimo objektus.
Norėdami keisti komentaro ar piešimo objekto šrifto ar linijos stilių, atlikite šiuos veiksmus:
1. Perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir palaukite, kol bus parodyta dešinioji
automatiškai slepiama įrankių juosta.

2. Dešiniojoje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Annotations“ (komentarai)
dešiniąją komentarų valdymo juostą.

. Taip atversite

3. Spustelėję mygtuką „Select“ (pasirinkti)
komentarų valdymo juostoje, galite pasirinkti
pasirinkimo (neutralų) įrankį. Bus parinktas pasirinkimo (neutralus) įrankis ir komentarų valdymo juostoje
pasirodys šio įrankio parinktys.

4. Nuveskite pelės žymeklį ant norimo piešimo objekto baigties (kontrolinio) taško, kad galėtumėte jį pakeisti.
5. Spustelėkite kairįjį pelės klavišą, kad pasirinktumėte piešimo objektą.
6. Jei pasirinkdami suklydote, spustelėkite to paties objekto baigties (kontrolinį) tašką, kad panaikintumėte
atranką.
7. Komentarų valdymo juostoje pasirinkite parinkto objekto norimą šrifto ar linijos stilių (jei įmanoma pakeisti
to objekto šrifto ar linijos stilių), naudodami atitinkamus išskleidžiamuosius sąrašus ir mygtukus.
8. Nuveskite pelės žymeklį ant ultragarsinio vaizdo ten, kur nėra nupieštų objektų (piešinių, matavimų).
9. Spustelėkite kairįjį pelės klavišą, norėdami panaikinti visų pasirinktų objektų atranką.
10. Jei reikia, kartokite 4–9 veiksmus, norėdami keisti kitų piešimo objektų stilių.
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Norėdami perkelti prieš tai sukurtą piešimo ir (arba) komentaro objektą į kitą vietą, atlikite šiuos
veiksmus:
1. Perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir palaukite, kol bus parodyta dešinioji
automatiškai slepiama įrankių juosta.

2. Dešiniojoje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Annotations“ (komentarai)
dešiniąją komentarų valdymo juostą.

. Taip atversite

3. Spustelėję mygtuką „Select“ (pasirinkti)
komentarų valdymo juostoje, galite pasirinkti
pasirinkimo (neutralų) įrankį. Bus parinktas pasirinkimo (neutralus) įrankis ir komentarų valdymo juostoje
pasirodys šio įrankio parinktys.
4. Nuveskite pelės žymeklį ant norimo objekto baigties taško ar kontūro, kad jį perkeltumėte.
5. Spustelėkite kairįjį pelės klavišą ir, laikydami jį nuspaudę, veskite pelės žymeklį. Turėkite omenyje, kad
perkėlimas paveiks visus pasirinktus objektus (jeigu prieš perkeldami buvote pasirinkę keletą grafinių
objektų).
6. Atleiskite kairįjį pelės klavišą, kad pabaigtumėte perkėlimo operaciją.
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14.

Biopsijos orientacinės linijos

Kad būtų rodomos biopsijos orientacinės linijos ir biopsijos taikinys, atlikite šiuos veiksmus:
1. Perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir palaukite, kol bus parodyta dešinioji
automatiškai slepiama įrankių juosta.

2. Dešiniojoje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Biopsy“ (biopsija)
. Taip atversite dešiniąją
biopsijos valdymo juostą.
3. Jei naudojate biopsinę adatą, uždėkite varnelę „Show 1“ (rodyti 1) žymimajame langelyje (jei jis
nepažymėtas), kad būtų rodomos 1-a ir 2-a šoninės biopsijos orientacinės linijos, ir panaikinkite „Show
Central“ (rodyti centrinę) žymimojo langelio pažymėjimą (jei jis pažymėtas), kad paslėptumėte centrinę
orientacinę liniją. Jei orientacinės linijos jau sukalibruotos, jos bus rodomos ultragarsiniame vaizde.
4. Jei naudojate biopsinę šaudyklę, uždėkite varnelę „Show Central“ (rodyti centrinę) žymimajame langelyje
(jei jis nepažymėtas), kad būtų rodoma centrinė biopsijos orientacinė linija, ir panaikinkite „Show 1“ (rodyti 1)
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žymimojo langelio pažymėjimą (jei jis pažymėtas), kad paslėptumėte 1-ą ir 2-ą biopsijos orientacines linijas.
Jei orientacinė linija jau sukalibruota, ji bus rodoma ultragarsiniame vaizde.
5. Jei reikia, kad būtų rodomas biopsijos taikinio žymuo, uždėkite varnelę „Show Target“ (rodyti taikinį)
žymimajame laukelyje (jei jis nepažymėtas), arba panaikinkite „Show Target“ (rodyti taikinį) žymėjimą, kad
biopsijos taikinio žymuo būtų paslėptas.
6. Jei reikia paslėpti visas biopsijos orientacines linijas ir biopsijos taikinio žymenį, spustelėkite mygtuką
„Hide All“ (slėpti visus).
7. Jei reikia, kartokite 3–6 veiksmus, kad būtų rodomos ir (arba) slepiamos atitinkamos biopsijos orientacinės
linijos.
Jei yra nustatytos ir matomos biopsijos orientacinės linijos ir taikinio žymuo, bus rodomas
maksimalus atstumas nuo matomos (-ų) orientacinės linijos (-ių) atskaitos taško (-ų) iki taikinio žymens
„Target distance“ (atstumas iki taikinio). Šis atstumas gali padėti nustatyti, kokio minimalaus ilgio adatos
reikia, kad būtų pasiektas taikinys. Turėkite omenyje, kad šis atstumas priklauso nuo to, kaip tiksliai buvo
sukalibruotos orientacinės linijos. Taip pat turėkite omenyje, kad, atliekant skaičiavimus ir nustatant biopsijos
orientacines linijas, neatsižvelgiama į mechaninį adatos lenkimąsi, atsirandantį duriant ją į organizmą.

2

1
3

4

Biopsijos orientacinės linijos
Nr.
Aprašymas
1
1-a šoninė biopsijos orientacinė linija.
2
2-a šoninė biopsijos orientacinė linija.
3
Centrinė biopsijos orientacinė linija.
4
Biopsijos taikinio žymuo.
Norėdami sukalibruoti biopsijos orientacines linijas, atlikite šiuos veiksmus:
1. Pritvirtinkite biopsijos adapterį prie daviklio, įmerkite daviklį į vonelę su vandeniu ir, naudodami maksimalų
adatos ilgį, nuskenuokite ir užfiksuokite jos vaizdą.
2. Perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir palaukite, kol bus parodyta dešinioji
automatiškai slepiama įrankių juosta.

3. Dešiniojoje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Biopsy“ (biopsija)
. Taip atversite dešiniąją
biopsijos valdymo juostą.
4. Uždėkite varnelę „Allow Calibration“ (leisti kalibravimą) žymimajame laukelyje (jei jis nepažymėtas).
5. Kad būtų rodomos orientacinės linijos, uždėkite varneles „Show 1“ (rodyti 1) ir „Show Central“ (rodyti
centrinę) žymimuosiuose laukeliuose (jei jie nepažymėti).
6. Norėdami sukalibruoti 1-ą šoninę biopsijos orientacinę liniją, spustelėkite mygtuką „1“ biopsijos valdymo
juostoje. Jei 1-a orientacinė linija prieš tai buvo nustatyta, tuomet ji bus išvalyta.
7. Nuveskite pelės žymeklį ultragarsiniame vaizde ten, kur turėtų būti 1-os šoninės orientacinės linijos
atskaitos taškas.
8. Spustelėkite kairįjį pelės klavišą, kad pradėtumėte 1-os orientacinės linijos kalibravimą.
9. Nuveskite pelės žymeklį ten, kur turėtų būti 1-os šoninės orientacinės linijos pabaigos taškas.
10. Spustelėkite kairįjį pelės klavišą, kad pabaigtumėte 1-os orientacinės linijos kalibravimą.
11. Norėdami sukalibruoti 2-ą šoninę biopsijos orientacinę liniją, spustelėkite mygtuką „1“ biopsijos valdymo
juostoje. Jei 2-a orientacinė linija prieš tai buvo nustatyta, tuomet ji bus išvalyta. Pelės klavišu spustelėkite
ultragarsinį vaizdą ten, kur turėtų būti 2-os orientacinės linijos pradžios ir pabaigos taškai.
12. Jei reikia sukalibruoti centrinę biopsijos orientacinę liniją, spustelėkite mygtuką „C“ biopsijos valdymo
juostoje. Jei centrinė orientacinė linija prieš tai buvo nustatyta, tuomet ji bus išvalyta. Pelės klavišu
spustelėkite ultragarsinį vaizdą ten, kur turėtų būti centrinės orientacinės linijos pradžios ir pabaigos taškai.
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13. Jei reikia taisyti kurią nors nustatytą orientacinę liniją, nuveskite pelės žymeklį ant jos pabaigos taško ir
spustelėkite dešinįjį pelės klavišą kad pradėtumėte taisyti. Nuveskite pelės žymeklį į norimą naują pabaigos
taško padėtį ir spustelėkite kairįjį pelės klavišą kad pabaigtumėte taisyti orientacinę liniją.
14. Panaikinkite „Allow Calibration“ (leisti kalibravimą) žymėjimą, kad išjungtumėte kalibravimą ir atsitiktinai
neišvalytumėte biopsijos orientacinių linijų.
Nenaudokite tos pačios adatos kalibruodami ir atlikdami biopsijos procedūrą. Procedūrai turi
būti naudojama sterili adata.
Norėdami nustatyti biopsijos taikinio žymenį, atlikite šiuos veiksmus:
1. Perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir palaukite, kol bus parodyta dešinioji
automatiškai slepiama įrankių juosta.

2. Dešiniojoje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Biopsy“ (biopsija)
. Taip atversite dešiniąją
biopsijos valdymo juostą.
3. Uždėkite varnelę „Show Target“ (rodyti taikinį) žymimajame laukelyje (jei jis nepažymėtas), kad būtų
rodomas biopsijos taikinio žymuo.
4. Norėdami nustatyti biopsijos taikinio žymenį, spustelėkite mygtuką „T“ biopsijos valdymo juostoje. Jei
biopsijos taikinio žymuo prieš tai buvo nustatytas, tuomet jis bus išvalytas.
5. Nuveskite pelės žymeklį ultragarso vaizde ten, kur turėtų būti biopsijos taikinio žymuo.
6. Spustelėkite kairįjį pelės klavišą norėdami nustatyti taikinio padėtį.
7. Jei reikia, kartokite 6 veiksmą kad tiksliau apibrėžtumėte taikinio padėtį.
8. Norėdami keisti biopsijos taikinio žymens padėtį, nuveskite pelės žymeklį ties jo centru ir spustelėkite
dešinįjį pelės klavišą kad pradėtumėte taisyti. Nuveskite pelės žymeklį į norimą naują žymens centro padėtį ir
spustelėkite kairįjį pelės klavišą kad pabaigtumėte taisyti žymenį.
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15.

Brachiterapijos/biopsijos tinkliukas

Norėdami pamatyti brachiterapijos/biopsijos tinkliuką ant ultragarsinio vaizdo, atlikite tokius veiksmus:
1. Perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir palaukite kol bus parodyta dešinioji
automatiškai slepiama įrankių juosta.

2. Dešiniojoje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Grid“ (tinkliukas)
. Taip atversite dešiniąją
tinkliuko valdymo juostą. Tinkliuko valdymo juosta taip pat gali būti atverta paspaudus mygtuką dešiniosios
valdymo juostos viršuje ir iš pasirodžiusio meniu pasirinkus „Grid“ (tinkliukas).
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3. Pažymėkite/nužymėkite “Show Grid” (rodyti tinkliuką) langelį, kad būtų parodytas/paslėptas tinkliukas ant
ultragarsinio vaizdo.
“Grid Type” (tinkliuko tipas) valdymo elementas leidžia pasirinkti tinkliuko tipą. Paprastai tinkliukai turi
taškus kas 5 mm, o skiriasi raidžių/skaičių žymėjimu.
Prieš naudojant tinkliuką, jums gali tekti nustatyti jo padėtį. Norėdami tai padaryti, pažymėkite langelį
“Allow Grid Position Change” (leisti keisti tinkliuko padėtį), o tada naudokite “Grid Position” (tinkliuko padėtis)
valdymo elementą. Tinkliuko padėtis taip pat gali būti pakeista pasirinkus tinkliuko įrankį (jei šiuo metu
pasirinktas kitas įrankis) spaudžiant “Use Grid Tool” (naudoti tinkliuko įrankį) mygtuką, perkėlus pelės
žymeklį virš ultragarsinio vaizdo kur kur turėtų būti tinkliuko taškas (pvz., taškas (D,1)), atitinkantis
ultragarsinio zondo koordinačių sistemos centrą (0,0), ir paspaudus kairį pelės mygtuką. Tinkliuko padėtis
yra atskira kiekvienam skeneriui, zondui ir tinkliuko tipui. Tinkliuko padėtis (poslinkis) yra rodoma prie tekstų
“X Position” (x padėtis) ir “Y Position” (y padėtis). Tinkliuko padėtis gali būti nustatyta į pradinę padėtį su
nuliniais poslinkiais paspaudus mygtuką “Reset Grid Position” (įprastinė tinkliuko padėtis).
Norėdami apsaugoti nustatytą tinkliuko padėtį nuo atsitiktinio pakeitimo, nužymėkite langelį “Allow
Grid Position Change” (leisti keisti tinkliuko padėtį).
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16.

Kraujagyslių punkcija

Norėdami nustatyti kraujagyslių punkcijos taikinį, atlikite tokius veiksmus:
1. Perkelkite pelės žymeklį į tolimiausią dešiniąją ekrano pusę ir palaukite, kol bus parodyta dešinioji
automatiškai slepiama įrankių juosta.

2. Dešiniojoje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Vascular puncture“ (kraujagyslių punkcija)
.
Taip atversite dešiniąją kraujagyslių punkcijos valdymo juostą. Kraujagyslių punkcijos valdymo juosta taip pat
gali būti atverta paspaudus mygtuką dešiniosios valdymo juostos viršuje ir iš pasirodžiusio meniu pasirinkus
„Vascular puncture“ (kraujagyslių punkcija).
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3. Paspauskite mygtuką „Use Target Tool“ (naudoti taikinio įrankį), perkelkite pelės žymeklį virš ultragarsinio
vaizdo į tą vietą, kurioje turėtų būti kraujagyslių punkcijos taikinio centras, ir paspauskite kairį pelės mygtuką.
Taikinio padėtis gali būti keičiama spaudant kairį pelės mygtuką arba naudojant „Target Position“ (taikinio
padėtis) mygtukus. Jei reikia, kraujagyslių punkcijos taikinys gali būti paslėptas/parodytas naudojant „Show
Target” (rodyti taikinį) žymimąjį langelį. Taip pat galite pažymėti „Center Vertical Line“ (centruoti vertikalią
liniją) langelį jei ultragarsinis vaizdas bus skenuojamas taip, kad kraujagyslė atsidurtų vaizdo centre. Jei
darbo metu prireiks naudoti kitą įrankį (pvz., vaizdo didinimo), grįžimui į kraujagyslių punkcijos taikinio
nustatymo režimą paspauskite „Use Target Tool“ (naudoti taikinio įrankį) mygtuką.
4. Naudodami „Vessel Diameter“ (kraujagyslės diametras) slankiklį pasirinkite kraujagyslės diametrą.
Keisdami reikšmes stebėkite apskritimą ultragarsiniame vaizde.
5. Pasirinkite kateterio/adatos matavimo vienetus paspausdami „French“ arba „Gauge“ mygtuką. Tada
pasirinkite norimą kateterio/adatos diametrą naudodami “Diameter“ (diametras) valdymo elementą, esantį
„Catheter/Needle Diameter“ (kateterio/adatos diametras) grupėje. “Show Catheter/Needle Circle” (rodyti
kateterio/adatos apskritimą) valdymo elementas leidžia paslėpti arba parodyti kateterio/adatos apskritimą,
kuris yra piešiamas ant ultragarsinio vaizdo.
Diametrų sąrašai French ir Gauge vienetais gali būti pakeisti programinės įrangos nustatymuose („Menu>Tools->Options->Measurements and Calculations->Vascular Puncture“) (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai ->
Matavimai ir skaičiavimai -> Kraujagyslių punkcija).
6. Stebėkite programinės įrangos išvedamus rezultatus ant ultragarsinio vaizdo, kad sužinotumėte atstumą
nuo 0 mm gylio iki taikinio centro išilgai vertikalios taškuotos linijos. Taškeliai linijoje išdėstyti 1 mm atstumu.
Taikinio viduje taškeliai nėra rodomi. Taip pat programinė įranga išveda procentines reikšmes, kurios parodo
kiek vietos kraujagyslėje užimtų pasirinkto diametro kateteris/adata. Čia OVD% - Occupied Vessel Diameter
(užimtas kraujagyslės diametras), OVA% - Occupied Vessel Area (užimtas kraujagyslės plotas). AVD% ir
OVA% formulės pateiktos programinės įrangos matavimų žinyne.
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17.

Vaizdų miniatiūrų naudojimas

Kai ultragarso vaizdas visiškai užfiksuojamas spustelėjus mygtuką „Freeze“ (užfiksuoti) ar atitinkamą
klaviatūros klavišą, programinė įranga įrašo į atmintį paskutinių matytų ultragarsinių duomenų vieną kadrą.
Skydelis su išsaugotų duomenų miniatiūriniais vaizdais (miniatiūromis) gali būti parodytas ir (arba) paslėptas

spustelėjus mygtuką „Thumbnail Images“ (miniatiūriniai vaizdai)
įrankių juostoje arba greituoju klavišu F10.

programinės įrangos viršutinėje

Skydelis su miniatiūriniais vaizdais atrodo taip:

Nauji vaizdai dedami kairėje skydelio pusėje. Norėdami įkelti ultragarsinius duomenis iš miniatiūrinio
vaizdo, spustelėkite jį pelės klavišu. Paskutinis atvertas (matomasis) vaizdas pažymėtas žaliais žymenimis
vaizdo kampuose. Esant atvertam vaizdui, galite atlikti matavimus ar apdoroti vaizdą ir tuomet įrašyti jį į failą
pastoviam saugojimui arba, jei norite, įtraukti į ataskaitą.
Naudojant mygtukus „<“ ir „>“ galima slinktis per vaizdus. Miniatiūrų nustatymų mygtukas „...“ atidaro
miniatiūtų nustatymų langą, kuriame yra mygtukai, leidžiantys spausdinti/išsaugoti/ištrinti miniatiūrinius
vaizdus. Mygtukas „X“ užveria miniatiūrinių vaizdų skydelį.
Miniatiūriniai vaizdai šalinami pakeitus daviklį arba pasirinkus naują pacientą.
Turėkite omenyje, kad miniatiūrose išsaugomi ir įkeliami visų režimų visi ultragarsinio skenavimo
parametrai (kaip įrašant išankstines nuostatas) nepriklausomai nuo to, koks režimas buvo naudojamas
kuriant miniatiūrą. T. y., net jei miniatiūra sukurta B režimu, ji saugos ir įkels visų galimų režimų parametrus
(B, M, CFM, PDI, DPDI, PW, CW).
Norėdami pakeisti miniatiūrų skydelio dydį, paspauskite su pele skydelio rėmelį ir tempkite jį, tuomet
paleiskite. Norėdami perkelti skydelį, paspauskite su pele skydelio sritį ten kur nėra miniatiūrų ir mygtukų ir,
nutempę skydelį, paleiskite pelės klavišą. Turėkite omenyje, kad negalima perkelti miniatiūrų skydelio ar
pakeisti jo dydžio, jei jo rėmelius paslepia kiti skydeliai.
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18.

Vaizdų ir filmų įrašymas bei įkėlimas
Norėdami įrašyti dabartinį matomą ultragarsinį vaizdą į numatytąjį sparčiojo įrašymo vaizdų aplanką,

spustelėkite vaizdo ir (arba) filmo įrašymo valdymo elemento

Save“ (spartusis vaizdo įrašymas)
ir

mygtuką „Image Quick

.

Kad galėtumėte naudotis kitomis vaizdo ir (arba) filmo įrašymo parinktimis, spustelėkite mažą vaizdo
(arba) filmo įrašymo valdymo elemento meniu mygtuką „v“ ir pasirodžiusiame meniu

pasirinkite norimą įrašymo parinktį:
1. Naudodami „Image Quick Save“ (spartusis vaizdo įrašymas) įrašysite dabartinį matomą ultragarsinį vaizdą
į sparčiojo įrašymo vaizdų aplanką, kuris apibrėžtas programinės įrangos parinktyse. Vaizdo failo
pavadinimas bus automatiškai sukurtas ir priklausys nuo programinės įrangos tinkinimo parinkčių.
2. Naudodami „Image Save As ...“ (įrašyti vaizdą kaip...) atversite failo įrašymo dialogo langą.

„Save As“ (įrašyti kaip) dialogo lange pasirinkite aplanką, į kurį norėtumėte įrašyti ultragarsinį vaizdą,
įveskite failo pavadinimą, pasirinkite failo tipą ir spauskite mygtuką „Save“ (įrašyti), kad įrašytumėte vaizdą.
Arba spauskite mygtuką „Cancel“ (atšaukti), kad atsisakytumėte saugojimo operacijos.
3. Naudodami „Image Add to Report“ (pridėti vaizdą į ataskaitą), pridėsite vaizdą į ataskaitą. Naudojant šią
funkciją, vaizdas į failą nėra įrašomas.
4. Naudodami „Cine Quick Save“ (spartusis filmo įrašymas), įrašysite esamą filmą į sparčiojo įrašymo vaizdų
aplanką, kuris apibrėžtas programinės įrangos parinktyse. Failo pavadinimas bus automatiškai sukurtas ir
priklausys nuo programinės įrangos tinkinimo parinkčių.
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5. Naudodami „Cine Save As ...“ (įrašyti filmą kaip...), atversite failo įrašymo dialogo langą, kaip ir naudodami
„Image Save As ...“ (įrašyti vaizdą kaip...), tik su failų tipais, kuriais galima saugoti filmus. Taip pat filmo
įrašymo dialogo lange galima įvesti norimą įrašyti filmo kadrų intervalą. Turėkite omenyje, kad, jei M arba PW
režimu įvesti kadrų intervalai atitiks vaizdo dalį, kuri bus trumpesnė nei rodomo ultragarsinio vaizdo
stačiakampio plotis, intervalo pradžioje programinė įranga automatiškai įrašys papildomus ultragarsinius
duomenis.
Jei naudojate vaizdo įrašymo valdymo elementą pasirinkdami bet kokį meniu punktą, jis įsimins
paskutinį pasirinktą meniu punktą ir atitinkamai pakeis didelio mygtuko piktogramą. Kitą kartą galėsite atlikti
tą patį vaizdo ar filmo įrašymo veiksmą paprasčiausiai spustelėdami didelį mygtuką.
Sparčiojo saugojimo aplankas (pagal numatytąsias nuostatas esantis "C:\Echo Images\"), failo ir
(arba) aplanko pavadinimo kūrimo taisyklės, failo įrašymo formatas gali būti pakeisti programinės įrangos
parinktyse „Menu -> Tools -> Options -> Saving and Printing“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai ->
Išsaugojimas ir spausdinimas).
Norėdami atverti įrašytą vaizdo ar filmo failą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Programinės įrangos apatinėje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Open“ (atverti)
atversite failo atvėrimo langą.

. Taip

2. Atvertame „Open“ (atverti) lange pasirinkite aplanką ir failą, kurį norėtumėte atverti. Jeigu pažymėtas
„Show Preview“ (rodyti peržiūrą) žymimasis langelis, bus parodytas pasirinkto failo peržiūros vaizdas.
3. Spustelėkite mygtuką „Open“ (atverti), kad atvertumėte pasirinktą failą, arba spustelėkite mygtuką
„Cancel“ (atšaukti), kad atsisakytumėte atvėrimo operacijos. Kai failas atvertas, vietoje daviklio
pavadinimo ant mygtuko „Probe“ (daviklis) rodomas tekstas „FILE“ (failas).
4. Jei reikia, atlikite 1–3 veiksmus, norėdami atverti kitus vaizdus.
5. Norėdami užverti atvertą vaizdą ir tęsti ultragarsinį skenavimą, spustelėkite mygtuką

„Freeze/Run“ (Užfiksuoti / Paleisti)

arba klaviatūros tarpo klavišą.

Su programine įranga galima įrašyti BMP, JPG, PNG, TIF, DCM, TPD vaizdo failų formatus ir AVI,
TVD, DCM filmų failų formatus. Taip pat programinė ranga gali rašyti filmą kaip daug atskirų vaizdų (ang.
multiple images). Išsaugojimo nustatymai gali būti pakeisti „Menu -> Tools -> Options -> Saving and
Printing“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai -> Išsaugojimas ir spausdinimas).
Apie „Echo Wave II“ DICOM (DCM) faile saugomus duomenų laukus ir formatus prašome
pasiskaityti „Echo Wave II DICOM Conformance Statement“ („Echo Wave II“ DICOM atitikties deklaracija).
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Jei jus domina galimybė atverti įrašytą vaizdą ir (arba) filmą bei jame atlikti matavimus ir
skaičiavimus, įrašydami naudokite TPD (Telemed Picture Data – Telemed vaizdo duomenys) arba TVD
(Telemed Video Data – Telemed filmo duomenys) failų formatus.
Pastoviam ilgalaikiam duomenų saugojimui ir mainams griežtai rekomenduojame naudoti ne TPD ir
(arba) TVD, bet kitus failų formatus, nes rezultatas, matomas atvėrus TPD ir (arba) TVD, priklauso nuo
esamos programinės įrangos konfigūracijos (įdiegtų apdorojimo filtrų, ultragarsinės srities skiriamosios gebos,
įdiegtų OB lentelių ir t. t.).
Kad pašalintumėte įrašytų ir atspausdintų vaizdų tamsų foną, „Menu -> Tools -> Options -> Saving
and Printing“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai -> Išsaugojimas ir spausdinimas) įjunkite parinktį „Remove
dark background from saved and printed images“ ("Pašalinti tamsų foną išsaugomuose ir spausdinamuose
vaizduose").
SVARBU. Dirbdami su atvertais TPD (Telemed Picture Data – Telemed vaizdo duomenys) arba
TVD (Telemed Video Data – Telemed filmo duomenys) failais (atlikdami matavimus, skaičiavimus ir
t.t.) turėkite galvoje, kad uždarius failą atlikti matavimai ir (arba) skaičiavimai ir bet kokia informacija,
kuri buvo įvesta atidarius failą, nebus įrašyta. Taigi, atlikę keitimus, įrašykite esamus pakeitimus į
kitus TPD ir (arba) TVD failus prieš uždarydami esamą TPD ir (arba) TVD failą. Failas užveriamas, kai
atveriate bet kokį kitą failą arba pradedate tiesiogiai skenuoti naudodami bet kurį žinomą metodą
(mygtuką „Freeze“, klaviatūros tarpo klavišą, mygtuką „Probe“, skenavimo režimo mygtuką ar
atitinkamą greitąjį klavišą, atitinkamus išorinių ultragarsinių klaviatūrų mygtukus).
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19.

Vaizdų spausdinimas
Norėdami spausdinti esamą matomą ultragarsinį vaizdą operacinės sistemos numatytuoju

spausdintuvu, spustelėkite vaizdo spausdinimo valdiklio

spausdinimas)

.mygtuką „Quick Print“ (spartusis

.

Kad galėtumėte naudotis spausdinimo parinktimis, spustelėkite mažą vaizdo spausdinimo valdiklio

meniu mygtuką „v“ ir pasirodžiusiame meniu
spausdinimo parinktį:

pasirinkite norimą

1. Naudodami „Quick Print“ (spartusis spausdinimas), iš karto atspausdinsite esamą vaizdą operacinės
sistemos numatytuoju spausdintuvu.
2. Naudodami „Print Preview...“ (spaudinio peržiūra...), atversite spaudinio peržiūros langą. Šiame lange
galite spausdinti peržiūrėtą vaizdą arba užverti langą neatspausdinę.
3. Naudodami „Print ...“ (spausdinti), atversite dialogo langą spausdintuvui pasirinkti.

Norėdami spausdinti vaizdą, pasirinkite norimą spausdintuvą ir dialogo lange „Print“ (spausdinti)
spustelėkite mygtuką „OK“ ("Taip"). Arba spustelėkite mygtuką „Cancel“ ("Atšaukti"), kad atsisakytumėte
spausdinimo. Taip pat galite sureguliuoti specifines spausdintuvo parinktis dialogo lange
„Properties…“ (savybės…).
Pasirinkus bet kokį meniu elementą naudojant vaizdo spausdinimo valdiklį, jis įsimins paskutinį

pasirinktą elementą ir pakeis jo didelio mygtuko piktogramą į Quick Print (spartusis spausdinimas)

Print Preview (spaudinio peržiūra)
arba Print (spausdinti)
spausdinimo veiksmą paprasčiausiai spustelėdami didelį mygtuką.

,

. Kitą kartą galėsite atlikti tą patį

Prieš spausdindami numatytuoju spausdintuvu įsitikinkite, ar jis tinkamai įdiegtas ir įjungtas.

Echo Wave II programos pagrindinė versija: 3
Spaudinio paraštes ir puslapio maketą (stačias ar gulsčias lapas) galite sureguliuoti „Menu -> File ->
Page Setup“ (Meniu -> Failas -> Puslapio nustatymai).
Kad pašalintumėte įrašytų ir atspausdintų vaizdų tamsų foną, „Menu -> Tools -> Options -> Saving
and Printing“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai -> Išsaugojimas ir spausdinimas) įjunkite parinktį „Remove
dark background from saved and printed images“ ("Pašalinti tamsų foną išsaugomuose ir spausdinamuose
vaizduose").
Kai spausdinami vaizdai ar ataskaitos, programinė įranga pritaiko (jei reikia) vaizdus prie puslapio
pločio ir proporcingai pakeičia jų dydį. Kai kuriais atvejais, kad būtų sumažintas spausdinamo vaizdo aukštis,
jums gali prireikti padidinti horizontalias spaudinio paraštes pagrindiniame programinės įrangos meniu „Menu
-> File -> Page Setup“ (Meniu -> Failas -> Puslapio nustatymai). Jei sumažinus puslapio plotį programinei
įrangai reikės sumažinti horizontalų vaizdo plotį, visas vaizdas (ir jo aukštis) bus proporcingai sumažintas.
Jei naudojate tinklo spausdintuvą su palaikomu DICOM formatu, vaizdus į tokį spausdintuvą galite

išsiųsti spustelėję „Send“ (išsiųsti) mygtuko
meniu mygtuką
apatinėje įrankių juostoje ir
pasirinkę meniu elementą „Send Image to DICOM Printer“ (išsiųsti vaizdą į DICOM spausdintuvą) su norimu
spausdintuvo pavadinimu.

Norėdami šiame meniu matyti DICOM spausdintuvus, pirmiausiai turite sukonfigūruoti spausdintuvus
„Menu -> Tools -> Options -> DICOM“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai -> DICOM) grupėje „DICOM
Printers“ ("DICOM spausdintuvai").
Prieš pradedant spausdinti DICOM spausdintuvais, griežtai rekomenduojame perskaityti
„Echo Wave II DICOM Conformance Statement“ („Echo Wave II DICOM atitikties deklaracija“) ir
naudojamų DICOM spausdintuvų atitikties deklaracijas bei instrukcijas ir atlikti kruopštų
suderinamumo testą.
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20.

Darbas su ataskaitomis
Norėdami įrašyti ar spausdinti ataskaitą (atliktų skaičiavimų rezultatus, komentarus), naudokite

programinės įrangos apatinėje įrankių juostoje esantį mygtuką „Report“ (ataskaita)
norimą šio mygtuko meniu („v“) elementą:

ir pasirinkite

1. Naudodami „Report Quick Print“ (spartusis ataskaitos spausdinimas) iš karto atspausdinsite ataskaitą
operacinės sistemos numatytuoju spausdintuvu.
2. Naudodami „Report Print Preview...“ (ataskaitos spaudinio peržiūra...) atversite spaudinio peržiūros langą.
Šiame lange galite spausdinti peržiūrėtą ataskaitos vaizdą arba užverti langą neatspausdinę.
3. Naudodami „Report Print ...“ (spausdinti ataskaitą...) atversite dialogo langą spausdintuvui pasirinkti.

Norėdami spausdinti vaizdą, pasirinkite norimą spausdintuvą ir dialogo lange „Print“ (spausdinti)
spustelėkite mygtuką „OK“ ("Taip"). Arba spustelėkite mygtuką „Cancel“ ("Atšaukti"), kad atsisakytumėte
spausdinimo.
4. Naudodami „Report Quick Save“ (spartusis ataskaitos įrašymas), įrašysite ataskaitos vaizdą į sparčiojo
įrašymo vaizdų aplanką, kuris apibrėžtas programinės įrangos parinktyse. Vaizdo failo pavadinimas bus
sukurtas automatiškai ir priklausys nuo programinės įrangos tinkinimo parinkčių.
5. Naudodami „Report Save As ...“ (įrašyti ataskaitą kaip...) atversite failo įrašymo dialogo langą.
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Dialogo lange „Save As“ (įrašyti kaip) pasirinkite aplanką, į kurį norėtumėte įrašyti ataskaitos vaizdą,
įveskite failo pavadinimą, pasirinkite failo tipą ir spauskite mygtuką „Save“ (įrašyti), kad įrašytumėte
ataskaitos vaizdą. Arba spauskite mygtuką „Cancel“ (atšaukti), kad atsisakytumėte ataskaitos saugojimo
operacijos.
6. Naudojant „Import Ultrasound Data ...“ (importuoti ultragarsinius duomenis ...) rodomas failo atidarymo
dialogo langas ir galima įkelti iš TPD ir (arba) TVD failų tik ultragarsinius duomenis, nekeičiant esamų
paciento duomenų ir skaičiavimų. Ši funkcija naudojama kuriant ataskaitas iš daugelio prieš tai įrašytų TPD ir
(arba) TVD failų. Ji aprašyta skiltyje „Using Reports with Multiple Images“ (ataskaitų naudojimas su
daugybiniais vaizdais).
6. Naudodami „Report ...“ (ataskaita ...) atversite išplėstinį ataskaitos kūrimo langą, kuris aprašytas skiltyje
„Using Reports with Multiple Images“ (ataskaitų naudojimas su daugybiniais vaizdais).
Ataskaitoje pateikiami pasirinkto specifinio tyrimo matavimai ir skaičiavimai. Pakeitus tyrimo tipą, visi
specifinio tyrimo matavimai ir skaičiavimai yra pašalinami.
Jei norite vienoje ataskaitoje turėti skirtingų tyrimų tipų matavimus ir skaičiavimus, eikite į „Menu>Tools->Options->Measurements and Calculations->Common Settings“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai ->
Matavimai ir skaičiavimai -> Bendri nustatymai), įjunkite parinktį „Merge data of different exam types into
single report“ ("Apjungti skirtingų tyrimo tipų duomenis į vieną ataskaitą") ir paspausdami mygtuką
„OK“ ("Taip") užverkite parinkčių dialogo langą. Tokiu atveju dešiniojoje apskaičiavimų valdymo juostoje
galėsite pakeisti net tik studiją, bet ir pasirinkti tyrimo tipą, kuris pakeis skaičiavimų paketą.
SVARBU. Pradėdami naujo paciento tyrimą, visuomet eikite į paciento informacijos langą,
spustelėkite mygtuką „New Patient“ (naujas pacientas), kad išvalytumėte prieš tai buvusio tyrimo
duomenis, pasirinkite norimą tyrimo tipą, įveskite paciento duomenis ir, spustelėję mygtuką
„OK“ ("Taip"), užverkite langą.
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Jei naudojate tinklo spausdintuvą su palaikomu DICOM formatu, ataskaitas į tokį spausdintuvą galite

išsiųsti spustelėję „Send“ (išsiųsti) mygtuko
meniu mygtuką
apatinėje įrankių juostoje ir
pasirinkę meniu elementą „Send Report to DICOM Printer“ (išsiųsti ataskaitą į DICOM spausdintuvą) su
norimu spausdintuvo pavadinimu.

Norėdami šiame meniu matyti DICOM spausdintuvus, pirmiausia turite sukonfigūruoti spausdintuvus
„Menu -> Tools -> Options -> DICOM“ (Meniu -> Įrankiai -> Parinktys -> DICOM) „DICOM Printers“ ("DICOM
spausdintuvai") grupėje.
Prieš pradedant spausdinti DICOM spausdintuvais, griežtai rekomenduojame perskaityti
„Echo Wave II DICOM Conformance Statement“ („Echo Wave II DICOM atitikties deklaracija“) ir
naudojamų DICOM spausdintuvų atitikties deklaracijas bei instrukcijas ir atlikti kruopštų
suderinamumo testą.
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20.1.

Ataskaitų naudojimas su daugybiniais vaizdais

Norėdami sukurti ataskaitą su daugybiniais miniatiūriniais vaizdais (minietiūromis) ar daugybiniais
neseniai (per dabartinį paciento tyrimą) įrašytais vaizdais, programinės įrangos apatinėje įrankių juostoje iš
daugiafunkcinio „Report“ (ataskaita) mygtuko meniu („v“) pasirinkite meniu elementą „Report...“ (ataskaita...)

. Taip atversite išplėstinį ataskaitos kūrimo langą.
3

4

5

6

2

7
8
9

1

10

Pagrindiniai lango „Report“ (ataskaita) elementai
Nr.
Aprašymas
1
Miniatiūriniai vaizdai. Paskiausiai įrašyti vaizdai pridedama kairėje sąrašo pusėje.
2
Ataskaitos vaizdų sritis. Norėdami pridėti vaizdą į ataskaitą, spustelėkite kairįjį pelės klavišą ant
norimo miniatiūrinio vaizdo miniatiūrinių vaizdų srityje ir, laikydami pelės klavišą nuspaustą,
tempkite vaizdą į ataskaitos vaizdų sritį, tuomet paleiskite klavišą. Vaizdas bus nukopijuotas į
ataskaitos vaizdų srity. Tokia pati tempimo operacija gali būti naudojama norint pakeisti vaizdo ir jo
komentaro vietą ataskaitos vaizdų srityje.
3
Mygtukas šalinti atitinkamą vaizdą ir jo komentarą iš ataskaitos vaizdų srities.
4
Mygtukas įtraukti vaizdą į ataskaitą iš anksčiau įrašyto failo (rodomas failo atidarymo dialogas).
5
Slankiklio valdiklis, naudojamas slinktis per daugybines ataskaitos vaizdų eilutes.
6
Komentaras po ataskaitos vaizdu. Kiekvienam vaizdui gali būti pridedamas komentaras.
7
Skirtuko valdiklis, naudojamas persijungti tarp ataskaitos vaizdų, skaičiavimo rezultatų
(galimas, jei buvo atlikti specifiniai tyrimo skaičiavimai), ataskaitos peržiūros.
8
Skirtuko valdiklis, naudojamas pereiti tarp miniatiūrų ir ataskaitos valdymo, paskiausiai įrašytų
vaizdų, komentarų, ataskaitos parinkčių.
9
Mygtukas vaizdo kopijavimui iš miniatiūrų į ataskaitą.
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Ataskaitos veiksmų mygtukai. Mygtukas „Close“ (užverti) užveria ataskaitos langą.

Norėdami į ataskaitą įtraukti miniatiūrinių vaizdų, tempkite juos spustelėję pelės klavišą iš skirtuko
„Thumbnail Images“ (miniatiūriniai vaizdai) į atitinkamą vietą ataskaitos vaizdų srityje skirtuke „Report
images“ (ataskaitų vaizdai) arba paspauskite miniatiūros dešinėje viršuje nupieštą mygtuką su rodykle.
Turėkite omenyje, kad miniatiūriniuose vaizduose yra tik grynas ultragarsinis vaizdas be jokios informacijos
apie jį (antraštės, palečių, skenavimo parametrų, matavimo rezultatų).
Jei norite sukurti ataskaitą iš ultragarsinių vaizdų, turinčių antraštę, paletes, skenavimo parametrus,
matavimo rezultatus, pirmiausia turite nuskenuoti norimą ultragarsinį vaizdą, jei reikia, atlikti matavimus ir
tuomet jį įrašyti (arba įrašyti sparčiuoju būdu). Tokie įrašyti vaizdai pasirodys ataskaitos lango skirtuke „Last
saved images“ (paskiausiai įrašyti vaizdai).
Jei atliekate matavimus ir skaičiavimus naudodami atvertą TPD ir (arba) TVD failą ir norite įtraukti į
ataskaitą vaizdą su atliktais matavimais, pirmiausia turite įrašyti tą vaizdą, tuomet atverti langą
„Report“ (ataskaita) ir nutempti vaizdą su pele iš sąrašo „Last saved images“ (paskiausiai įrašyti vaizdai) į
ataskaitos vaizdų sritis.
Skirtuke „Calculations“ (skaičiavimai) galima pamatyti skaičiavimų rezultatus. Tuo pat metu galite
atverti skirtuką „Comments“ (komentarai) ir rašyti ataskaitos komentarus.
Skirtuke „Preview“ (peržiūra) galima matyti ataskaitos puslapių spaudinio peržiūrą ir, jei reikia,
padidinti ir (arba) sumažinti ataskaitos šrifto dydį ir atstumą tarp ataskaitos duomenų grupių.
Jeigu tirdami įrašėte daugybinius TPD ir (arba) TVD failus ir po kurio laiko norite atlikti matavimus ir
skaičiavimus tuose failuose ir viską sujungti į vieną ataskaitą, kurioje bus skaičiavimų, pagrįstų tais skirtingais
TPD ir (arba) TVD failais, tuomet pirmiausia turite atverti (su failo atidarymo mygtuku arba greituoju klavišu
„0“ programinės įrangos apatinėje įrankių juostoje) vieną TPD ir (arba) TVD failą, kuris bus jūsų ataskaitos
atskaitos taškas. Atvėrus failą bus išvalyti esami paciento duomenys, matavimai ir skaičiavimai bei įkelti
atitinkami duomenys iš pasirinkto failo. Tuomet galėsite, naudodami atvertą failą, atlikti matavimus,
skaičiavimus, įrašyti vaizdus su matavimais. Norėdami įkelti kitus TPD ir (arba) TVD failus, kuriuos norėsite
naudoti toje pačioje ataskaitoje, nenaudokite įprasto failo atidarymo mygtuko (kuris išvalo esamus paciento
duomenis, matavimus, skaičiavimus ir viską įkelia iš failo), o iš programinės įrangos apatinėje įrankių juostoje
esančio meniu mygtuko „Report“ (ataskaita) pasirinkite „Import Ultrasound Data ...“ (importuoti ultragarsinius
duomenis ...) ir importuokite duomenis iš norimo TPD ir (arba) TVD failo. Taip bus įkeltas ultragarsinis
vaizdas nepanaikinus esamų paciento duomenų ir skaičiavimų. Tuomet ir vėl galėsite, naudodami atvertą
failą, atlikti matavimus, skaičiavimus, įrašyti vaizdus su matavimais. Galėsite įtraukti į ataskaitą įrašytus
vaizdus, nutempdami juos su pele iš sąrašo „Last saved images“ (paskiausiai įrašyti vaizdai) į ataskaitos
vaizdų sritį lange „Report“ (ataskaita), arba įterpti vaizdus iš išorinių failų, naudodami ataskaitos vaizdų srityje
esančius mygtukus „...“. Pagaliau galėsite įrašyti ir (arba) spausdinti sukurtą ataskaitą, naudodami
atitinkamus mygtuko „Report“ (ataskaita) meniu elementus programinės įrangos apatinėje įrankių juostoje.
Jei norite gauti skirtingų tyrimo tipų matavimus ir skaičiavimus vienoje ataskaitoje, „Menu -> Tools ->
Options -> Measurements and Calculations -> Common Settings“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai ->
Matavimai ir skaičiavimai -> Bendri nustatymai), įgalinkite parinktį „Merge data of different exam types into
single report“ ("Apjungti skirtingų tyrimo tipų duomenis į vieną ataskaitą") ir mygtuku „OK“ ("Taip") užverkite
parinkčių dialogo langą. Tokiu atveju dešiniojoje apskaičiavimų valdymo juostoje galėsite pakeisti net tik
studiją, bet ir pasirinkti tyrimo tipą, kuris pakeis skaičiavimų paketą.
Miniatiūrinių vaizdų ir paskiausiai įrašytų vaizdų sąrašas išvalomas pasirinkus naują pacientą
(rankiniu būdu ar automatiškai atveriant failą) arba paleidus programinę įrangą iš naujo. Jei vaizdų, kuriuos
norite įtraukti į ataskaitą, lango „Report“ (ataskaita) paskiausiai įrašytų vaizdų sąraše nėra, tačiau turite juos
įrašytus kompiuterio diske, galite tokius vaizdus įterpti į ataskaitą naudodami mygtukus „...“ (netoli mygtukų
„x“ vaizdams šalinti). Paspaudus mygtuką bus parodytas dialogo langas „File Open“ (atverti failą) vaizdo
failui pasirinkti.
Kai spausdinamos ataskaitos, programinė įranga pritaiko (jei reikia) vaizdus prie puslapio pločio ir
aukščio. Spaudinio paraštes galite pakeisti pagrindiniame meniu „Menu -> File -> Page Setup“ (Menu ->
Failas -> Puslapio nustatymai). Spausdinamų ataskaitų vaizdų maketą (eilučių ir stulpelių skaičių) galite
pakeisti ataskaitų skirtuke „Options“ (parinktys).
Norėdami pridėti komentarų ataskaitos pabaigoje, pasirinkite skirtuką „Comments“ (komentarai)
lango „Report“ (ataskaita) apačioje.
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Komentarai, įvesti kairiajame skirtuko „Comments“ (komentarai) redagavimo langelyje, bus rodomi
įrašytos ir (arba) atspausdintos ataskaitos apačioje. Jie bendri visai ataskaitai. Tai tas pats komentarų
laukelis, matomas lange „Patient Information“ (paciento informacija).
Skirtuko „Comments“ (komentarai) dešinėje esantys valdymo elementai leidžia iš sąrašo pasirinkti ir
įterpti (mygtukas „<“) iš anksto nustatytus tekstus (komentarų šablonus) į komentarų lauką. Kurdami naują
šabloną, naudokite mygtuką „New“ (naujas), įveskite šablono pavadinimą ir šablono tekstą.
Sukūrę ir įrašę ir (arba) atspausdinę ataskaitą, užverkite langą „Report“ (ataskaita), spusteldami
mygtuką „Close“ (užverti) skirtuke „Report controls“ (ataskaitų valdikliai). Jei į ataskaitos vaizdų sritį buvo
įtraukta vaizdų, programinė įranga paklaus, ar norėtumėte tuos vaizdus šalinti.

Jei baigėte darbą su esama ataskaita, įrašėte ir (arba) atspausdinote ją ir neplanuojate įtraukti
daugiau vaizdų, spustelėkite mygtuką „Yes“ (taip). Jei planuojate skenuoti daugiau vaizdų ir įtraukti juos į tą
pačią ataskaitą, tuomet spustelėkite mygtuką „No“ (ne).
Galimų vaizdų ir kitų duomenų sąrašas išvalomas kai pasirenkate naują pacientą spustelėję
atitinkamą mygtuką dialogo lange „Patient“ (pacientas). Daugiau informacijos rasite skiltyje apie tai, kaip
pradėti naujo paciento tyrimą ir apie įprastą tyrimo eigą.
Skirtuke „Options“ (parinktys) galite pasirinkti duomenis, kurie privalo būti įrašyti ir (arba) atspausdinti
ataskaitoje, kiek vaizdų stulpelių bus ataskaitoje ir koks mažiausias vaizdų eilučių skaičius bus atspausdintas
viename puslapyje (ataskaitų vaizdų maketo peržiūra).
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21.

Tiesioginis siuntimas elektroniniu paštu
Norėdami išsiųsti esamą matomą ultragarsinį vaizdą elektroniniu paštu, atlikite šiuos veiksmus:

1. Programinės įrangos apatinėje įrankių juostoje spustelėkite mygtuko „Send“ (siųsti)

mygtuką

meniu

.

2. Pasirodžiusiame meniu
pasirinkite ką (vaizdą ar ataskaitą) norite
siųsti elektroniniu paštu ir spustelėkite atitinkamą meniu elementą. Programinė įranga atvers
„Windows“ numatytąją elektroninio pašto programą ir pridės esamą vaizdą prie elektroninio laiško.

3. Įrašykite gaunančio asmens elektroninio pašto adresą į laukelį „To:“ (kam:), laiško temą i laukelį
„Subject:“ (tema:), taip pat parašykite laišką. Norėdami išsiųsti elektroninį laišką, spustelėkite mygtuką
„Send“ (išsiųsti) atvertoje elektroninio pašto kliento programoje. Taip užversite elektroninio laiško kūrimo
langą ir grįšite į ultragarsinio skenavimo programinės įrangos langą.
4. Jei reikia, galite užverti elektroninio laiško kūrimo langą kad grįžtumėte į ultragarsinio skenavimo
programinės įrangos langą neišsiuntę laiško.
Turėkite omenyje kad, norėdami naudoti tiesioginio siuntimo elektroniniu paštu funkciją, turite
tinkamai sukonfigūruoti „Windows“ numatytąją elektroninio pašto kliento programą. Pašto programa turi būti
suderinama su MAPI (angl. Messaging Application Programming Interface) standartu. Priklausomai nuo
naudojamos elektroninio pašto programos, jos išvaizda, laukų pavadinimai ir naudojimas gali būti kitoks nei
aprašytas šioje skiltyje. Su MAPI yra suderinamos Outlook Express, Outlook, Windows Live Mail programos.
Norėdami nustatyti numatytąją programą, vadovaukitės operacinės sistemos dokumentacija arba atlikite
tokius veiksmus:
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Windows sistemoje spauskite "Start->Settings->Control Panel->Internet Options". Atsidariusiame
lange pasirinkite "Programs" skirsnį, pasirinkite programą iš "E-mail" sąrašo ir uždarykite langą paspausdami
"OK" mygtuką.
Windows 7 sistemoje spauskite "Start->Default Programs->Set your default programs". Tada iš
sąrašo pasirinkite norimą programą, spauskite "Set this program as default", o po to "OK" mygtuką.
Windows 8 ir Windows 10 sistemose, naudodami dešinį pelės mygtuką, spauskite "Start" mygtuką ir
iš pasirodžiusio meniu pasirinkite "Control Panel". Tada spauskite "Programs->Default Programs->Set your
default programs". Pasirodžiusiame sąraše pasirinkite norimą programą, spauskite "Set this program as
default", o po to "OK" mygtuką. Svarbu atkreipti dėmesį, kad Windows 10 esanti programa “Mail” nėra
suderinama su MAPI, todėl, jei norite naudoti elektroninio pašto funkciją iš ultragarsinės programos, turėsite
įdiegti Windows Live Mail ar kitą pašto programą, kuri yra suderinama su MAPI.
Programos “Echo Wave II” "Menu->Tools->Options->Saving and Printing" (“Meniu->Įrankiai>Nustatymai->Išsaugojimas ir spausdinimas”) nustatymų grupėje "E-mail options" (“El. pašto nustatymai”)
yra keli nustatymai, kuriuos jums gali reikėti pakeisti priklausomai nuo įdiegtos pašto programos. Jei
naudojate 64 bitų Windows operacinę sistemą, o įdiegta elektroninio pašto programa yra 32 bitų, “Echo
Wave II” nustatymuose uždėkite paukščiuką ant “Use 32-bit E-mail client” (“Naudoti 32 bitų el. pašto
programą”). Jei naudojate Windows Live Mail, tada gali reikėti pašalinti paukščiukus nuo “Explicitly initialize
E-mail library” (“Tiesiogiai inicializuoti el. pašto biblioteką”) ir “Use E-mail logon user interface” (“Rodyti
prisijungimo vartotojo sąsają”) nustatymų, nes kitaip MAPI biblioteka gali išvesti pranešimą “There is no
email program associated to perform the requested action” (“Šiam veiksmui atlikti nėra priskirtos programos”)
net jei nustatėte numatytąją elektroninio pašto programą.
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22.

Duomenų siuntimas į DICOM serverį
Norėdami išsiųsti esamą matomą ultragarsinį vaizdą į DICOM serverį, atlikite šiuos veiksmus:

1. Programinės įrangos apatinėje įrankių juostoje spustelėkite mygtuko „Send“ (siųsti)

mygtuką

meniu

.

2. Pasirodžiusiame meniu
pasirinkite ką (vaizdą, ataskaitą
ar filmą) norite siųsti į DICOM serverį ir spustelėkite atitinkamą meniu elementą. Programinė įranga pradės
siųsti. Prašome palaukti kol siuntimas bus baigtas.
3. Nusiuntus duomenis į DICOM serverį, pasirodys pranešimo langas pranešantis kad siuntimas baigtas.
Spustelėkite mygtuką „OK“ ("Taip"), kad užvertumėte pasirodžiusį pranešimo langą.

Norėdami į DICOM serverį nusiųsti kelis anksčiau išsaugotus DICOM failus, pasirinkite meniu punktą
"Send Saved DICOM Files to Server" ("Siųsti išsaugotus DICOM failus į serverį"), atsidariusiame dialoge
pasirinkite išsaugotų failų katalogą, pažymekite paukščiukus prie pavadinimų tų failų, kuriuos norite siųsti, ir
paspauskite mygtuką "Send" ("Siųsti"). Jei šiame dialoge yra pasirinktas nustatymas "All selected files
correspond to currently examined patient" ("Visi pažymėti failai priklauso šiuo metu tiriamam pacientui"), tai
tyrimo pabaigoje (kai tyrimas baigiamas paspaudžiant "Finish exam" ("Baigti tyrimą") mygtuką paciento
informacijos lango registracijos (DICOM MWL) sąraše) nusiųstų vaizdų identifikatoriai bus pridėti į DICOM
MPPS (atlikto procedūros žingsnio) susijusių vaizdų seką (jei naudojamas MPPS serveris).
Turėkite omenyje, kad norėdami turėti galimybę siųsti duomenis į DICOM serverį ir matyti
atitinkamus meniu elementus, turite nustatyti savo DICOM serverio IP adresą ir prievadą „Echo Wave
II“ parinktyse „Menu -> Tools -> Options -> DICOM“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai -> DICOM) grupėje
„DICOM Storage“ ("DICOM saugykla"). Toje pačioje parinkčių vietoje galite nurodyti DICOM siuntimo formatą.
Norėdami konfigūruoti DICOM serverį (kitą kompiuterį su trečios šalies DICOM serverio taikomąja
programa, kuri nėra „Echo Wave II“ dalis), prašome perskaityti jo instrukcijas ir DICOM atitikties deklaraciją.
Apie „Echo Wave II“ DICOM faile saugomus duomenų laukus ir formatus prašome skaityti „Echo
Wave II DICOM Conformance Statement“ („Echo Wave II“ DICOM atitikties deklaracija).
Jei jūsų DICOM serveris palaiko įvairius ženklų rinkinius, galite nurodyti ženklų rinkinį „Echo Wave
II“ parinktyse „Menu -> Tools -> Options -> DICOM“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai -> DICOM). Kalbų, su
kuriomis suderintas atitinkamas ženklų rinkinys, sąrašą galite rasti „Echo Wave II DICOM Conformance
Statement“ („Echo Wave II“ DICOM atitikties deklaracija).
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23.

Išorinių programų paleidimas
Norėdami paleisti išorinę programą iš numatytojo programų sąrašo, atlikite šiuos veiksmus:

1. Programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Menu“ ("Meniu")
2. Pasirodžiusiame meniu pasirinkite norimą paleisti programą ir spustelėkite jos pavadinimą.

.

3. Norėdami tęsti darbą su ultragarsinio skenavimo programine įranga, sumažinkite arba užverkite išorinės
programos langą. Taip pat galite naudoti Alt+Tab klaviatūros klavišų kombinaciją, kad galėtumėte pereiti iš
vieno programos lango į kitą.
Jei reikia, galite sumažinti „Echo Wave II“ programinės įrangos langą nuvedę pelės žymeklį ant
sumažinimo mygtuko
, esančio programinės įrangos viršutiniame dešiniajame kampe, ir spustelėję
kairįjį pelės klavišą. Norėdami atkurti sumažintą programinės įrangos langą, spustelėkite jos piktogramą
„Windows“ užduočių juostoje.
Norėdami apibrėžti ar tvarkyti išorinių programų sąrašą, atlikite šiuos veiksmus:

1. Programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Menu“ (meniu)
.
2. Atsiradusiame meniu spustelėkite meniu elementą „Customize...“ ("Pritaikyti..."). Taip bus atvertas langas
„Options“ ("Nustatymai") ir bus parinktas jo skirtukas, kur galima apibrėžti išorinių programų sąrašą.

3. Užpildykite atvertąjį sąrašą programų pavadinimais, kurie bus rodomi programinės įrangos mygtuko
„Menu“ ("Meniu"), ir atitinkamais vykdomaisiais failais. Pasirinkite tinkamus žymimuosius laukelius pagal tai,
ar norite prieš paleisdami išorinę programą užfiksuoti ultragarsinį skenavimą ir sumažinti „Echo Wave
II“ programinės įrangos langą.
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4. Jei reikia, spustelėję mygtuką „Browse“ (parinkti) ir pasirodžiusiame dialogo lange pasirinkę norimą
vykdomąjį failą bei spustelėję mygtuką „Open“ (atverti) tame dialogo lange, galite pasirinkti programos kelią.

5. Jei norite, kad pakeitimai būtų išsaugoti, užverkite langą „Options“ ("Nustatymai") spustelėję mygtuką
„OK“ ("Taip") lango apačioje. Jei norite užverti langą neįrašę pakeitimų, lange „Options“ ("Nustatymai")
spustelėkite mygtuką „Cancel“ ("Atšaukti").
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24. „3D Lite“, „Easy 3D“ ir „PanoView“ pasirenkamų papildinių
naudojimas
Jei įsigijote ir įdiegėte pasirenkamą papildinį ir įdėjote tinkamą USB aparatinį saugumo raktą (tik
vieną raktą prieš paleisdami programinę įrangą), tuomet, norėdami paleisti papildinio programinę įrangą,
atlikite šiuos veiksmus:

1. Programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Menu“ (meniu)
.
2. Pasirodžiusiame meniu pasirinkite norimą paleisti papildinio programą („3D Lite“, „Easy 3D“, „PanoView“)
ir spustelėkite jos pavadinimą.

Pasirodys papildinio inicializacijos langas:

Prašome palaukti, kol bus baigtas inicijuoti papildinys ir pasirodys pranešimas, kad jis paruoštas duomenims
perduoti:

3. Spustelėkite kairįjį pelės klavišą ant ultragarsinio vaizdo arba pasirodžiusio lango viduje, kad pradėtumėte
perduoti ultragarsinius kadrus į papildinio programinę įrangą. Tuomet perkelkite (arba pasukite) daviklį pagal
pasirinkto papildinio naudojimo instrukcijas. Programinės įrangos lange bus rodoma duomenų perdavimo
eiga:

Echo Wave II programos pagrindinė versija: 3

4. Spustelėkite kairįjį pelės klavišą ultragarsiniame vaizde arba perdavimo eigos lange, kad sustabdytumėte
duomenų perdavimą ir galėtumėte pamatyti papildinio programinės įrangos naudotojo sąsają. Spustelėję
pelės klavišą, išgirsite signalą ir papildinio programinės įrangos naudotojo sąsaja automatiškai pasirodys
uždengdama „Echo Wave II“ naudotojo sąsają.
5. Atlikite norimus veiksmus (atvaizduokite, įrašykite, spausdinkite, matuokite) su perduotais duomenimis,
naudodami papildinio programinės įrangos naudotojo sąsają. Jei reikia informacijos kaip atlikti vieną ar kitą
operaciją su papildiniu, skaitykite atitinkamo papildinio naudojimo instrukcijas.
6. Darbą su papildinio programine įranga baigsite, spustelėję mygtuką „Close“ (užverti)
programinės
įrangos viršutiniame dešiniajame kampe.
7. Jei reikia, atlikite 1–6 veiksmus, kad sukurtumėte daugiau 3D arba panoraminių vaizdų.
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25.

Papildinio „4DView“ naudojimas

Jei įsigijote prietaisą ir daviklį, kurie palaiko 4D skenavimą realiu laiku, tuomet galite atlikti 4D
skenavimą su prijungtu prietaisu ir davikliu tokiu būdu:
1. Naudodami B režimo ultragarsinio skenavimo valdiklius sureguliuokite B režimo parametrus kad
pasiektumėte norimą vaizdo kokybę ir pakankamai aukštą B režimo kadrų dažnį.
2. Programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje spustelėkite mygtuką „Menu“ (meniu) ir pasirodžiusiame
meniu pasirinkite meniu elementą „4DView“ (4D rodinys). Taip atversite papildinio „4DView“ programinės
įrangos naudotojo sąsają.

3. Jei reikia, naudodami B režimo skenavimo valdiklius, papildomai pareguliuokite B režimo parametrus.
4. Naudokite 4D režimo valdiklius, kad sureguliuotumėte 4D skenavimo parametrus.
Valdikliu „Volume Size“ (tūrio dydis) sureguliuosite 3D skenavimo kampą
panašiai kaip 2D vaizdo skenavimo kampą naudodami B režimo valdiklį
„View Area“ (žvalgos plotas).
Valdikliu „Volume Density“ (tūrio tankis) sureguliuosite 3D skenavimo
tankį panašiai kaip 2D vaizdo skenavimo tankį naudodami B režimo
valdiklį „Lines Density“ (linijų tankis).
Mažesnis tūrio tankis reiškia, kad nuskenuotame 3D tūryje yra mažiau
2D vaizdų. Esant mažesniam tankiui 4D skenavimas greitesnis, tačiau
nuskenuoti 3D tūriai ne tokie tikslūs (juose mažiau 2D vaizdų).
5. Naudokite papildinio „4DView“ valdiklius kad sureguliuotumėte atvaizdavimo parametrus. Šie valdikliai
aprašyti „Echo Wave II Software 4DView Plug-in User Manual“ („Echo Wave II“ papildinio 4DView
programinės įrangos naudotojo vadovas).
6. Norėdami užfiksuoti ir (arba) paleisti ultragarsinį skenavimą, naudokite mygtuką „Freeze/Run“ (Užfiksuoti /

Paleisti)

.

7. Kurkite filmą, atlikite matavimus ir rašykite komentarus naudodami papildinio „4DView“ valdiklius.
8. Įrašykite ir (arba) spausdinkite vaizdus.
9. Jei reikia, panaikinę ultragarso fiksavimą, galite skenuoti daugiau 3D ir (arba) 4D vaizdų, kartodami 3–8
veiksmus.

10. Į B režimą galite grįžti spustelėję mygtuką „B mode“ (B režimas)

.

Jei papildinio „4DView“ programinės įrangos langas atvertas neprijungus ultragarsinio skenerio, jį
galima uždaryti spustelėjus mygtuką „Probe“ (daviklis) programinės įrangos viršutiniame kairiajame kampe.
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26.

Naudotojo sąsajos kalbos keitimas
Norėdami pakeisti naudotojo sąsajos kalbą, pasirinkite programinės įrangos pagrindinį meniu

(spustelėję meniu mygtuką
programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje) ir jo viduje meniu
„Language“ (kalba). Pasirodžiusiame meniu pasirinkite norimą naudotojo sąsajos kalbą:

.
Kalbų failai yra programinės įrangos konfigūravimo aplanke "…\Config\Languages\". Naujų kalbų
galima pridėti nukopijavus turimus kalbų failus ir juos išvertus. Kitą kartą paleidus programinę įrangą, ji turėtų
leisti pasirinkti naujai pridėtą kalbą, jei buvo laikomasi failo pavadinimo taisyklių ir vidinio duomenų formato.
Jei nematote kurios nors Rytų Azijos kalbos simbolių, „Windows“ valdymo skydelyje nustatykite, kad
šios kalbos būtų palaikomos. Kad tai padarytumėte, eikite „Start -> Settings -> Control Panel“ (Pradžia ->
Nuostatos -> Valdymo skydelis), atverkite dialogo langą „Regional and Language Options“ (vietinės ir kalbos
parinktys), pasirinkite skirtuką „Languages“ (kalbos), uždėkite varnelę „Install files for East Asian
languages“ (įdiegti Rytų Azijos kalbų failus) žymimajame laukelyje ir užverkite dialogo langą spustelėdami
mygtuką „OK“ ("Taip"). Kai bus paprašyta, paleiskite „Windows“ iš naujo.
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27.

Jūsų sistemos tinkinimas
Norėdami tinkinti savo sistemą, pasirinkite programinės įrangos pagrindinį meniu (spustelėję meniu

mygtuką
programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje) ir jo viduje meniu „Tools ->
Options“ ("Įrankiai -> Nustatymai"). Pasirodžiusiame parinkčių dialogo lange galite tinkinti šias parinktis:
 Pasirinkti taikymo tipą (žmonėms ar gyvūnams).
Parinkčių puslapis: „General“ (Bendra).
 Pasirinkti, koks terminis indeksas (TIS, TIB, TIC) turi būti rodomas tuo metu naudojamam skeneriui,
davikliui ir tyrimui.
Parinkčių puslapis: „Scanning Control -> General“ (Skenavimo valdymas -> Bendra).
 Pasirinkti B+M (B+PW/CW) režimo ekrano išdėsymą (vienas šalia kito arba B virš M) ir ekrano
padalijimo santykį.
Parinkčių puslapis: „Appearance -> General“ (Išvaizda -> Bendra).
 Pasirikti grafinės naudotojo sąsajos apipavidalinimą (išvaizdą).
Parinkčių puslapis: „Appearance -> Skins“ (Išvaizda -> Temos).
 Pasirinkti ultragarsinės išvesties srities dydį plačiaekranėms sistemoms ir sistemoms su didele
ekrano raiška.
Parinkčių puslapis: „Appearance -> Screen Settings“ (Išvaizda -> Ekrano nustatymai).
 Sureguliuoti naudotojo sąsajos šriftų dydžius.
Parinkčių puslapis: „Appearance -> General“ (Išvaizda -> Bendra).
 Pasirinkti, kokie valdymo skydeliai (valdymo juostos) ir kokios įrankių juostos turėtų būti
automatiškai paslėptos, kai nėra naudojamos ir būti parodomos, kai pelės žymeklis nuvedamas į tam
tikrą ekrano sritį.
Parinkčių puslapis: „Appearance -> General“ (Išvaizda -> Bendra).
 Pasirinkti programos pagrindinio lango dydį.
Parinkčių puslapis: „Appearance -> Screen Settings“ (Išvaizda -> Ekrano nustatymai).
 Pasirinkti sparčiojo įrašymo aplanką, vaizdo/ataskaitos formatą (arba du formatus, jei reikia
sparčiojo išsaugojimo metu tą patį vaizdą/ataskaitą išsaugoti dviejuose skirtingų formatų failuose),
glaudinimą ir matmenis, aplankų ir failų pavadinimų kūrimo taisykles, pasirinkti elektroninio pašto
vaizdo formatą.
Parinkčių puslapis: „Saving and Printing“ (Išsaugojimas ir spausdinimas).
 Pasirinkti vaizdo ir ataskaitos spausdinimo parinktis su galimybe pašalinti tamsų foną aplink
ultragarsinį vaizdą, įtraukti esamą matomą ultragarsinį vaizdą į ataskaitą.
Parinkčių puslapis: „Saving and Printing“ (Išsaugojimas ir spausdinimas).
 Nustatyti IP adresą ir kitas DICOM serverių ir (arba) spausdintuvų parinktis.
Parinkčių puslapis: „DICOM“.
 Redaguoti išorinių programų, kurias galima paleisti su „Echo Wave II“ programine įranga, sąrašą.
Parinkčių puslapis: „External Applications“ (Programos).
 Tinkinti matavimus ir skaičiavimus: leisti matuoti tik užfiksavus arba leisti matuoti skenuojant, rodyti
laukų pavadinimus šalia matavimo rezultatų, automatiškai aktyvinti matavimo laukus.
Parinkčių puslapis: „Measurements and Calculations -> Common Settings“ (Matavimai ir
skaičiavimai -> Bendri nustatymai).
 Tinkinti akušerijos (OB) ultragarsinio amžiaus (GA) ir augimo lenteles. Galite keisti esančias
lenteles, pridėti naujų, importuoti ir (arba) eksportuoti lenteles, iš labai didelio galimų lentelių sąrašo
pasirinkti, kurios lentelės bus naudojamos skaičiavimams.
Parinkčių puslapis: „Measurements and Calculations -> OB Tables“ (Matavimai ir
skaičiavimai -> Akušerijos lentelės).
 Pasirinkti, kokį metodą naudoti kardiologijos kairiojo skilvelio tūrio skaičiavimams.
Parinkčių puslapis: „Measurements and Calculations -> Cardiology“ (Matavimai ir
skaičiavimai -> Kardiologija).
 Įjungti/išjungti fizinių pelės žymeklio koordinačių rodymą kai peles žymeklis yra judinamas virš
ultragarsinio vaizdo. Atkreipkite dėmesį, kad šios koordinatės yra rodomos tik laikinai, ir jos nėra
išsaugomos TPD/TVD failuose.
Parinkčių puslapis: „Measurements and Calculations -> Common Settings“ (Matavimai ir
skaičiavimai -> Bendri Nustatymai).
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 Tinkinti „Auto Freeze“ (automatinio sustabdymo) skirtojo laiko intervalą, įgalinti arba išjungti
automatinį fiksavimą.
Parinkčių puslapis: „Scanning Control -> General“ (Skenavimo valdymas -> Bendra).
 Pasirinkti, kada matavimai turėtų būti išvalomi (užfiksuojant, panaikinant fiksavimą, keičiantis filmo
kadrui).
Parinkčių puslapis: „Scanning Control -> General“ (Skenavimo valdymas -> Bendra).
 Sureguliuoti automatinio fokusavimo parinktis.
Parinkčių puslapis: „Scanning Control -> B mode“ (Skenavimo valdymas -> B režimas).
 Reguliuoti mygtuko „Automatical adjustment“ (automatinis vaizdo optimizavimas) veikimą.
Parinkčių puslapis: „Scanning Control -> PW/CW Doppler mode“ (Skenavimo valdymas ->
PW/CW Doplerio režimas).
Parinkčių puslapis: „Scanning Control -> Color Doppler mode“ (Skenavimo valdymas ->
Spalvoto Doplerio režimas).
 Tinkinti įvairius Spalvoto Doplerio, Impulsinio Doplerio skenavimo parametrus.
Parinkčių puslapis: „Scanning Control -> Color Doppler mode“ (Skenavimo valdymas ->
Spalvoto Doplerio režimas).
Parinkčių puslapis: „Scanning Control -> PW/CW Doppler mode“ (Skenavimo valdymas ->
PW/CW Doplerio režimas).
 Importuoti ir (arba) eksportuoti ir tvarkyti ultragarsinio skenavimo išankstines parinktis
(konfigūracijas).
Parinkčių puslapis: „Scanning Control -> Presets -> Import and Export“ (Skenavimo
valdymas -> Konfigūracijos -> Importas ir eksportas).
 Pasirinkti filmo buferio dydį.
Parinkčių puslapis: „Scanning Control -> Cine“ (Skenavimo valdymas -> Filmas).
 Apibrėžti arba taisyti ultragarsinio skenavimo valdiklių sparčiuosius klavišus.
Parinkčių puslapis: „Keyboard and mouse -> Keyboard“ (Klaviatūra ir pelė -> Klaviatūra).
 Įjungti ar išjungti ekrano klaviatūrą (angl. on-screen keyboard), kuri gali būti naudojama kai skeneris
jungiamas prie planšetinio kompiuterio su jutikliniu ekranu.
Parinkčių puslapis: „Keyboard and mouse -> Keyboard“ (Klaviatūra ir pelė -> Klaviatūra).
 Tinkinti pelės ratuko (jei yra) ir ultragarsinio skenavimo valdiklių sąveiką.
Parinkčių puslapis: „Keyboard and mouse -> Mouse“ (Klaviatūra ir pelė -> Pelė).
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28.

Monitoriaus kalibravimas

Prieš naudojant ultragarsinio skenavimo programinę įrangą, patariama sukalibruoti kompiuterio
monitorių (arba įsitikinti, kad jis teisingai sukalibruotas), kad būtų pasiekta geriausia vaizdo kokybė.
Norėdami kalibruoti monitorių, pasirinkite programinės įrangos pagrindinį meniu (spustelėję meniu mygtuką

programinės įrangos viršutinėje įrankių juostoje) ir jo viduje meniu „Tools -> Monitor
Calibration“ (Įrankiai -> Monitoriaus kalibravimas). Bus parodyti kalibravimo šablonai, kurie gali būti
naudojami monitoriui reguliuoti. Pagal ekrane pateiktas instrukcijas sureguliuokite monitorių.
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29.

Sistemos reikalavimai

Techninės įrangos reikalavimai:
 Su IBM personaliniais kompiuteriais suderinamas stalinis, nešiojamasis arba planšetinis
kompiuteris.
 „Intel“ mikroschemų rinkinio pagrindu sukurta pagrindinė plokštė su integruotu USB 2.0 valdikliu:
i845, i855, i865, i875 ir t.t.
 Procesorius Pentium 4 2.4-3.0 GHz / Core Duo 2.0-2.2 GHz arba geresnis.
 2 GB DDR arba daugiau operatyviosios atminties.
 2 GB laisvos vietos standžiajame diske.
 SVGA 1024x768 raiškos, 32 bitų spalvų gylio arba geresnis monitorius.
 AGP vaizdo plokštė su 8 MB vaizdo atmintimi. 4D vaizdavimui reikia, kad būtų palaikoma „Pixel
Shaders 2.0“ ir „Vertex Shaders 1.0“.
 Medicinai skirtas kompiuterio maitinimo šaltinis.
Programinės įrangos reikalavimai:
 „Microsoft Windows 7“ operacinė sistema su įdiegtu „Service Pack 1“ arba naujesnė „Microsoft
Windows“ operacinė sistema („Windows 8/8.1“, „Windows 10“) su naujausiais pataisų paketais ir
pataisomis.
 Įdiegta „Microsoft .NET Framework 3.5 Redistributable Package“ su „Service Pack 1“ (jei operacinė
sistema yra „Microsoft Windows 8“arba „Microsoft Windows 10“).
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa731542.aspx
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa569263.aspx
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30.

Trikčių šalinimas

Jei iškilo problemų dėl „Echo Wave II“ programinės įrangos, prašome paleisti įrankį „Ultrasound
System Information“ (ultragarsinės sistemos informacija), kuris platinamas su „Echo Wave II“ programine
įranga. Norėdami paleisti šį įrankį, eikite į „Windows“ pradžios meniu ir spustelėkite „Start -> Programs ->
TELEMED -> Echo Wave II -> Ultrasound System Information“ (Pradžia -> Programos -> TELEMED ->
„Echo Wave II“ -> "Ultrasound System Information"). Tuomet palaukite, kol šis įrankis surinks sistemos
informaciją, ir išsiųskite techninei priežiūrai visą surinktą informaciją, problemos aprašymą ir reikalingus
veiksmus, kad problema būtų atkurta.

Jei naudojantis „Ultrasound System Information“ (ultragarsinės sistemos informacija) negalima
surinkti sistemos informacijos (tais atvejais, jei neteisingi „Windows“ registro įrašai), prašome išsiųsti
techninei priežiūrai šiuos failus (jei jie yra):
 "C:\Program Files\TELEMED\Echo Wave II\sysinfo.log"
 "C:\Program Files\TELEMED\Echo Wave II\Config\log.txt"
 Taip pat žurnalo failą, kuris sukuriamas spustelėjus dešinįjį pelės klavišą ant piktogramos
„Ultrasound Scanner Monitor“ (ultragarsinio skenerio monitorius) „Windows“ sistemos dėkle
(apatiniame dešiniajame ekrano kampe) ir pasirinkite meniu elementą „Show Log“ (rodyti
žurnalą).

Jei nesklandumai susiję su DICOM, taip pat prašytume atsiųsti failą
 "C:\Program Files\TELEMED\Echo Wave II\Config\log_dicom.txt".
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31.

Dažnai užduodami klausimai (DUK)

Šiame skyriuje pateikiami atsakymai į dažniausiai užduodamus klausimus apie „Echo Wave
II“ programinę įrangą.

31.1.

Ligoninės / klinikos pavadinimo keitimas

Klausimas:
Kaip pakeisti ligoninės / klinikos pavadinimą?
Atsakymas:
Esant prijungtam ultragarsiniam skeneriui ir davikliui atidarykite Paciento informacijos langą, į
atitinkamą teksto langelį įveskite ligoninės / klinikos pavadinimą, uždarykite dialogo langą spustelėdami
mygtuką „OK“ ("Taip"), esantį dialogo lango apačioje. Apie kitas galimas individualaus pritaikymo funkcijas
skaitykite skyriuje „Jūsų sistemos tinkinimas“.

31.1.

Ultragarsinio vaizdo dydžio keitimas

Klausimas:
Kaip pakeisti rodomo ultragarsinio vaizdo dydį?
Atsakymas:
Norėdami pakeisti rodomo ultragarsinio vaizdo dydį, programos viršutinėje įrankių juostoje

paspauskite mygtuką "Menu" ("Meniu")
, pasirodžiusiame meniu pasirinkite "Tools->Options"
("Įrankiai->Nustatymai") ir atsidariusiame "Options" ("Nustatymai") lange pasirinkite skyrelį "Appearance>Screen Settings" ("Išvaizda->Ekrano nustatymai").

Naudodami "Width" ("Plotis") ir "Height" ("Aukštis") slankiklius, esančius grupėje "Pure ultrasound
image position and size" ("Gryno ultragarsinio vaizdo padėtis ir dydis"), nustatykite norimą ultragarsinio
vaizdo dydį (nurodomas taškais). Tada paspauskite mygtuką "Top" ("Viršus") arba "Center" ("Centras")
priklausomai nuo norimo vertikalaus ultragarsinio vaizdo padėties išlyginimo. Uždarykite "Options"
("Nustatymai") dialogą paspausdami mygtuką "OK" ("Taip")
.
Atkreipkite dėmesį, kad ultragarso išvedimo į kompiuterio ekraną dažnis (FPS) priklauso nuo
kompiuterio spartos ir nustatyto ultragarsinio vaizdo dydžio. Jei jūsų kompiuterio vaizdo plokštė palaiko itin
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didelę skiriamąją gebą, gali būti taip, kad maksimalų ultragarso išvedimo dažnį ribos nepakankama
kompiuterio sparta. Tokiu atveju nustatykite mažesnes ultragarsinio vaizdo pločio ir aukščio reikšmes.

31.1.

Windows 8 ekrano skiriamosios gebos keitimas

Klausimas:
Kaip pakeisti Windows 8 ekrano skiriamąją gebą (rezoliuciją)?
Atsakymas:
Daugelyje kompiuterių su Windows 8 operacine sistema pagal nutylėjimą yra naudojamas 150%
mastelio keitimas (angl. DPI scaling). Tai reškia, kad jei jūs pasirinksite tam tikrą ekrano skiriamąją gebą
Windows 8 nustatymuose “Screen Resolution” (“Ekrano skiriamoji geba”), paleidžiamos programos gali
detektuoti ne jūsų pasirinktą skiriamąją gebą, o skiriamąją gebą su pakeistu masteliu. Norėdami išjungti
mastelio keitimą ir pasirinkti skiriamąją gebą, kurią detektuos paleidžiamos programos, atlikite tokius
veiksmus:
Ant Windows darbastalio (angl. desktop) paspauskite dešinį pelės mygtuką ir pasirodžiusiame meniu
pasirinkite “Screen resolution” (“Ekrano skiriamoji geba”).

Atsidariusiame “Screen Resolution” (“Ekrano skiriamoji geba”) lange paspauskite elementą “Make
text and other items larger or smaller” (“Padaryti tekstą ir kitus elementus didesnius ar mažesnius”).
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Atsidariusiame “Display” (“Monitorius”) lange uždėkite varnelę ant “Let me choose one scaling level
for all my displays” (“Leisti pasirinkti vieną mastelį visiems monitoriams”), po to paspauskite elementą
“Smaller - 100%” (“Mažesnis - 100%”) ir “Apply” (“Pritaikyti”) mygtuką.

Pasirodžiusiame lange paspauskite “Sign out now” (“Išsiregistruoti dabar”) mygtuką, o po to vėl
įsiregistruokite naudodami savo prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Nuo šiol Windows turėtų veikti 100% DPI mastelio režimu.
Norėdami pasirinkti ekrano skiriamąją gebą, ant Windows darbastalio (angl. desktop) paspauskite
dešinį pelės mygtuką ir pasirodžiusiame meniu pasirinkite “Screen resolution” (“Ekrano skiriamoji geba”)
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Tada atsidariusiame lange “Screen Resolution” (“Ekrano skiriamoji geba”) pasirinkite norimą
skiriamąją gebą iš sąrašo “Resolution” (“Skiriamoji geba”) ir paspauskite “OK” (“Taip”) mygtuką. Galimų
pasirinkti skiriamųjų gebų sąrašas priklauso nuo jūsų monitoriaus ir vaizdo plokštės tipo.

Pasirodžiusiame lange paspauskite mygtuką “Keep changes” (“Išsaugoti pakeitimus”).

Pasirinkdami ekrano skiriamąją gebą atkreipkite dėmesį į tai, kad kiekvienas monitorius turi tam
tikras proporcijas arba gimtąja (angl. native) skiriamąją gebą, todėl kitos pasirenkamos ekrano skiriamosios
gebos proporcijos turėtų būti kaip galima panašesnės ar sutapti su gimtosiomis proporcijomis tam, kad
ekrane rodomi vaizdai ir valdymo elementai atrodytų teisingų proporcijų. Kitas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti
dėmesį, yra tas, kad “Echo Wave II” turi iš anksto numatytus vartotojo sąsajos elementų dydžius tokioms
ekrano skiriamosioms geboms: 1024x768 (1.333), 1152x864 (1.333), 1260x1024 (1.230), 1280x1024
(1.250), 1280x768 (1.667), 1280x800 (1.600), 1280x960 (1.333), 1360x768 (1.771), 1366x768 (1.779),
1400x1050 (1.333), 1440x1050 (1.371), 1440x900 (1.600), 1600x1200 (1.333), 1600x900 (1.778),
1680x1050 (1.600), 1900x1200 (1.583), 1920x1080 (1.778), 1920x1200 (1.600), 1920x1280 (1.500),
2560x1440 (1.778), 2560x1600 (1.600), 2880x1800 (1.600). Čia skliausteliuose parašytos atitinkamų
skiriamųjų gebų pločio ir aukščio proporcijos (santykiai).
Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad bet kokiai skiriamajai gebai ultragarsinio vaizdo dydis gali būti
nustatytas taip, kaip tai aprašyta DUK skyrelyje “Ultragarsinio vaizdo dydžio keitimas”.
Jei norite įprastai Windows sistemoje naudoti vienokią skiriamąją gebą, o “Echo Wave II” paleisti
naudodami kitokią skiriamąją gebą, “Echo Wave II” skriamoji geba gali būti pasirinkta naudojant "Menu>Tools->Options->Scanning Control->General" (“Meniu->Įrankiai->Nustatymai->Skenavimo valdymas>Bendra”) grupėje "Actions on startup" (“Veiksmai paleidžiant programą”) esantį valdymo elementą "Change
screen resolution to" (“Pakeisti skiriamąją gebą į”). Šis nustatymas leidžia nustatyti norimą ekrano skiriamąją
gebą prieš paleidžiant programą ir ją atkurti uždarant programą.
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31.2.

Windows 10 ekrano skiriamosios gebos keitimas

Klausimas:
Kaip pakeisti Windows 10 ekrano skiriamąją gebą (rezoliuciją)?
Atsakymas:
Daugelyje kompiuterių su Windows 10 operacine sistema pagal nutylėjimą yra naudojamas 150%
mastelio keitimas (angl. DPI scaling). Tai reškia, kad jei jūs pasirinksite tam tikrą ekrano skiriamąją gebą
Windows 10 nustatymuose “Display Settings” (“Ekrano nustatymai”), paleidžiamos programos gali detektuoti
ne jūsų pasirinktą skiriamąją gebą, o skiriamąją gebą su pakeistu masteliu. Norėdami išjungti mastelio
keitimą ir pasirinkti skiriamąją gebą, kurią detektuos paleidžiamos programos, atlikite tokius veiksmus:
Ant Windows darbastalio (angl. desktop) paspauskite dešinį pelės mygtuką ir pasirodžiusiame meniu
pasirinkite “Display settings” (“Ekrano nustatymai”).

Atsidariusiame “Settings” (“Nustatymai”) lange paspauskite “Advanced display settings” (“Išplėstiniai
ekrano nustatymai”).
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Atsidariusiame “Advanced display settings” (“Išplėstiniai ekrano nustatymai”) lange paspauskite
“Advanced sizing of text and other items” (“Išplėstinis teksto ir kitų elementų dydžio keitimas”).

Atsidariusiame lange paspauskite “set a custom scaling level” (“nustatyti pasirinktą mastelį”).

Pasirodžiusiame lange pasirinkite 100% ir uždarykite langą paspausdami “OK” (“Taip”) mygtuką.
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Tada paspauskite “Apply” (“Pritaikyti”) mygtuką.

Pasirodžiusiame lange paspauskite “Sign out now” (“Išsiregistruoti dabar”) mygtuką, o po to vėl
įsiregistruokite naudodami savo prisijungimo vardą ir slaptažodį.

Nuo šiol Windows turėtų veikti 100% DPI mastelio režimu.
Norėdami pasirinkti ekrano skiriamąją gebą, ant Windows darbastalio (angl. desktop) paspauskite
dešinį pelės mygtuką ir pasirodžiusiame meniu pasirinkite “Display settings” (“Ekrano nustatymai”)
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Pasirodžiusiame “Display settings” (“Ekrano nustatymai”) lange pasirinkite “Advanced display
settings” (“Išplėstiniai ekrano nustatymai”).

Pasirodžiusiame “Advanced display settings” (“Išplėstiniai ekrano nustatymai”) lange iš sąrašo
“Resolution” (“Skiriamoji geba”) pasirinkite norimą skiriamąją gebą ir paspauskite “Apply” (“Pritaikyti”)
mygtuką. Galimų pasirinkti skiriamųjų gebų sąrašas priklauso nuo jūsų monitoriaus ir vaizdo plokštės tipo.
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Pasirodžiusiame lange paspauskite mygtuką “Keep changes” (“Išsaugoti pakeitimus”).

Pasirinkdami ekrano skiriamąją gebą atkreipkite dėmesį į tai, kad kiekvienas monitorius turi tam
tikras proporcijas arba gimtąja (angl. native) skiriamąją gebą, todėl kitos pasirenkamos ekrano skiriamosios
gebos proporcijos turėtų būti kaip galima panašesnės ar sutapti su gimtosiomis proporcijomis tam, kad
ekrane rodomi vaizdai ir valdymo elementai atrodytų teisingų proporcijų. Kitas dalykas, į kurį reikėtų atkreipti
dėmesį, yra tas, kad “Echo Wave II” turi iš anksto numatytus vartotojo sąsajos elementų dydžius tokioms
ekrano skiriamosioms geboms: 1024x768 (1.333), 1152x864 (1.333), 1260x1024 (1.230), 1280x1024
(1.250), 1280x768 (1.667), 1280x800 (1.600), 1280x960 (1.333), 1360x768 (1.771), 1366x768 (1.779),
1400x1050 (1.333), 1440x1050 (1.371), 1440x900 (1.600), 1600x1200 (1.333), 1600x900 (1.778),
1680x1050 (1.600), 1900x1200 (1.583), 1920x1080 (1.778), 1920x1200 (1.600), 1920x1280 (1.500),
2560x1440 (1.778), 2560x1600 (1.600), 2880x1800 (1.600). Čia skliausteliuose parašytos atitinkamų
skiriamųjų gebų pločio ir aukščio proporcijos (santykiai).
Taip pat atkreipkite dėmesį į tai, kad bet kokiai skiriamajai gebai ultragarsinio vaizdo dydis gali būti
nustatytas taip, kaip tai aprašyta DUK skyrelyje “Ultragarsinio vaizdo dydžio keitimas”.
Jei norite įprastai Windows sistemoje naudoti vienokią skiriamąją gebą, o “Echo Wave II” paleisti
naudodami kitokią skiriamąją gebą, “Echo Wave II” skriamoji geba gali būti pasirinkta naudojant "Menu>Tools->Options->Scanning Control->General" (“Meniu->Įrankiai->Nustatymai->Skenavimo valdymas>Bendra”) grupėje "Actions on startup" (“Veiksmai paleidžiant programą”) esantį valdymo elementą "Change
screen resolution to" (“Pakeisti skiriamąją gebą į”). Šis nustatymas leidžia nustatyti norimą ekrano skiriamąją
gebą prieš paleidžiant programą ir ją atkurti uždarant programą.
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31.3.
Pelės ratuko naudojimas keisti slinkties juostos reikšmes Windows 10
sistemoje
Klausimas:
Kaip keisti valdymo elemento su slinkties juosta reikšmes naudojant pelės ratuką Windows 10
sistemoje?
Atsakymas:
Jei norite keisti valdymo elemento su slinkties juosta (kaip pvz. Stiprinimas, Galia ir kt.) reikšmes
naudojant pelės ratuką Windows 10 sistemoje, išjunkite (nustatykite į “Off” padėtį) Windows 10 nustatymą
“Scroll inactive windows when I hover over them”.
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31.4.
Duomenų (išankstinių skenavimo parinkčių) išsaugojimas diegiant
programinės įrangos naujinimus
Klausimas:
Kaip perkelti nuostatas iš vienos „Echo Wave II“ įdiegtos programinės įrangos į kitą diegiamą „Echo
Wave II“ programinę įrangą ir išsaugoti senąsias nuostatas atnaujinant „Echo Wave II“ versiją?
Atsakymas:
Norėdami išsaugoti absoliučiai viską, turite įrašyti „Echo Wave II“ programinės įrangos
„Config“ aplanko (paprastai jis būna "C:\Program Files\TELEMED\Echo Wave II\Config\") ir jo poaplankių
kopiją į kokį nors atsarginių kopijų aplanką (pvz., „My Documents“). Paskui pašalinkite senąją „Echo Wave
II“ versiją, įdiekite naująją „Echo Wave II“ versiją ir pakeiskite naujai įdiegtos versijos aplanką „Config“ prieš
tai įrašyto „Config“ aplanko atsargine kopija. Patikrinkite programinės įrangos failą „readme.txt“ dėl galimų
duomenų formatų pasikeitimo.
Norėdami įrašyti tik kelias išankstines skenavimo parinktis (matomas kairiojoje valdymo juostos
pusėje paspaudus greitąjį klavišą „7“), eikite į „Menu -> Tools -> Options -> Scanning Control -> Presets ->
Import and Export“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai -> Skenavimo valdymas -> Konfigūracijos -> Importas ir
eksportas). Kairiuoju pelės klavišu ir klaviatūros klavišais Shift/Ctrl pasirinkite norimas įrašyti išankstines
parinktis (tik tas, kurias sukūrėte patys, nes numatytos išankstinės parinktys bus įdiegtos su naująja
programinės įrangos versija), tada spustelėkite mygtuką „Export...“ (Eksportuoti) ir įrašykite šias išankstines
parinktis į kokį nors atsarginių kopijų aplanką (pvz., „My Documents“). Įdiegę naują „Echo Wave II“ versiją,
eikite į tą patį skirtuko lapą „Import and Export“ (importavimas ir eksportavimas), esantį parinktyse.
Spustelėkite mygtuką „Open/Import“ (atverti / importuoti), esantį dešiniojoje skirtuko lapo „Import and
Export“ (importavimas ir eksportavimas) pusėje (IŠORINIS), atverkite failą su prieš tai įrašytomis
išankstinėmis parinktimis, pasirinkite pageidaujamas išankstines parinktis ir perkelkite jas naudodami
mygtuką „<<“ į kairiąją pusę (VIDINIS). Tada spustelėkite mygtuką „OK“ ("Taip"), kad užvertumėte parinkčių
langą.
Atkreipkite dėmesį, kad darbui su išankstinėmis parinktimis turi būti prijungtas atitinkamas
ultragarsinis skeneris (toks, kurio išankstines parinktis norite valdyti) ir daviklis.
Jeigu norite kopijuoti kitus duomenis (arba daryti atsarginę jų kopiją), pateikiame sąrašą pačių
svarbiausių failų ir aplankų, kurie yra „Echo Wave II“ įdiegimo aplanke (arba konfigūracijos aplanke, jeigu
programinė įranga buvo konfigūruota daugelio naudotojų aplinkoje):
 Išankstinės ultragarsinio skenavimo parinktys
„…\Config\Presets\“
 Paskutiniai naudoti ultragarsinio skenavimo parametrai
„…\Config\hw_state.dat“
 Parinktys (parinkčių langas)
„…\Config\Options\options.dat“
 OB lentelės
„…\Config\Options\ob_ga_tables.dat“
 Spartieji klavišai
„…\Config\Options\hotkeys.dat“
 Komentarų šablonai (paciento langas)
„…\Config\CommentsTemplates\“
 Pastabų tekstai (pastabos valdymo juostos dešinėje pusėje)
„…\Config\Annotations\“
 Kūno vietų atvaizdai (piktogramos)
„…\Config\BodyMarks\“
Informacijos apie duomenų formatų pasikeitimus (jei tokių buvo) ieškokite programinės įrangos faile
„readme.txt“.
Programinės įrangos nuostatos taip pat gali būti išsaugotos/atkurtos naudojant "Echo Wave II"
atsarginių kopijų įrankį ("Menu->Tools->Backup/Restore") (Meniu -> Įrankiai -> Atsarginė kopija).
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31.5.

Vaizdo įrašo peržiūros kadrų dažnis

Klausimas:
Tiesioginio skenavimo ir įrašymo metu ultragarsiniai kadrai rodomi vienokiu dažniu, bet kai juos
įrašome į AVI formato failą ir jį paleidžiame peržiūrėti, kadrai rodomi kitokiu dažniu. Kodėl taip nutinka? Kaip
to išvengti?
Atsakymas:
AVI failų formatas nepalaiko kintamojo kadrų dažnio. Juo įrašoma tik viena kadrų/s (angl. FPS Frames Per Second; liet. kadrų per sekundę) vertė. Jeigu skenavimo ir kadrų sekos įrašymo metu išvedimo į
kompiuterio ekraną kadrų/s vertė nepasikeis (skenavimo parametrai nebus pakeisti), vidutinė įrašymo
kadrų/s reikšmė bus įrašyta į AVI failą (jei programinės įrangos nustatymuose nebuvo nustatytas kitas FPS).
Norėdami kad visos kadrų sekos kadrų/s vertė būtų ta pati, spustelėkite „Freeze/Unfreeze“ (fiksuoti /
panaikinti fiksavimą) arba „Record/Stop“ (įrašyti / sustabdyti) mygtukus kadrų sekai išvalyti ir įrašui atlikti, o
paskui sustabdykite įrašymą. Įrašymo metu nekeiskite skenavimo parametrų, o sustabdę įrašymą įrašykite
kadrų seką į AVI failą.
Jeigu skenavimo kadrų dažnis didesnis kaip 25 kadrų/s, įrašytam AVI failui peržiūrėti būtina naudoti
„Echo Wave II“ programinę įrangą, kuri įkelia AVI failą į atmintį (jeigu kompiuteryje yra pakankamai laisvos
operatyviosios atminties). Jeigu AVI failas didelis arba naudosite kitus leistuvus, įrašo peržiūra gali būti
lėtesnė, nes AVI failas bus skaitomas iš standžiojo disko.

31.6.
Kodėl po kurio laiko, kol aparatas nebuvo naudojamas, ultragarsinis
skenavimas sustojo?
Klausimas:
Kodėl po kurio laiko, kol aparatas nebuvo naudojamas, ultragarsinis skenavimas sustojo?
Atsakymas:
Siekiant pailginti ultragarsinio daviklio naudojimo laiką, prietaisui nedirbant maždaug 15 min,
programinė įranga numatytai pereina į fiksavimo režimą ir išjungia ultragarsinį skenavimą. Norėdami šią
funkciją išjungti, atverkite langą „Options“ (parinktys) („Menu -> Tools -> Options“ (Meniu -> Įrankiai ->
Nustatymai), pasirinkite skirtukus „Scanning Control -> General“ (Skenavimo valdymas -> Bendra), tada
valdiklių grupėje „Automatic freeze“ ("Automatinis skenavimo stabdymas") žymimajame langelyje „Enable
Auto Freeze“ ("Naudoti automatinį sustabdymą") pašalinkite varnelę ir užverkite dialogo langą mygtuku
„OK“ ("Taip").

31.7.

Programinės įrangos naudojimas daugelio naudotojų aplinkoje

Klausimas:
Kaip konfigūruoti ir naudoti programinę įrangą daugelio naudotojų aplinkoje?
Atsakymas:
Pirmiausiai kiekvienam naudotojui reikia sukurti po „Echo Wave II“ programinės įrangos aplanko
„Config“ kopiją (pvz., „Config“ ir „Config_user2“). Tada reikia nustatyti, kurį šių aplankų programinė įranga turi
naudoti, kai yra paleidžiama. Atkreipkite dėmesį, kad kiekvienas naudotojas privalo turėti administratoriaus
teises.
Jeigu visi naudotojai naudoja vieną „Windows“ naudotojo paskyrą, tada paleidžiant programinę
įrangą reikės naudoti komandos eilutės parinktį „-config_dir“ ir nurodyti atitinkamą konfigūracijos katalogą.
Pvz., tai galima padaryti kiekvienam naudotojui „Windows“ operacinės sistemos darbalaukyje sukuriant
skirtingus programinės įrangos šaukinius su skirtingais komandos eilutės parametrais. Pvz., jei „C:\Program
Files\TELEMED\Echo Wave II“ aplanke yra dvi konfigūracijos aplanko kopijos („Config“ ir „Config_user2“),
tada du šaukiniai turės štai tokias paskirtis:
„C:\Program
Files\TELEMED\Echo
Wave
II\EchoWave.exe“
-config_dir
„C:\Program
Files\TELEMED\Echo Wave II\Config“
„C:\Program
Files\TELEMED\Echo
Wave
II\EchoWave.exe“
-config_dir
„C:\Program
Files\TELEMED\Echo Wave II\Config_user2“.
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Jeigu kiekvieno naudotojo „Windows“ paskyra yra skirtinga, tada „Config“ aplanką galima nustatyti
„Windows“ operacinės sistemos registro medyje „HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\TELEMED\Echo
Wave II“. Sukurkite išskleidžiamųjų eilučių reikšmę, pavadintą „ConfigDir“, turinčią kelią į „Echo Wave
II“ katalogą „Config“, kurį „Echo Wave II“ programinė įranga turi naudoti prisiregistravusiam
„Windows“ naudotojui. Pvz., „C:\Program Files\TELEMED\Echo Wave II\Config_user2“ arba
„%ProgramFiles%\TELEMED\Echo Wave II\Config_user2“. Taip pat sukurkite „Echo Wave II“ aplanko
„Config“ kopiją, atitinkančią kelią „Windows“ registre. Kai „C:\Program Files\TELEMED\Echo Wave
II\EchoWave.exe“ bus vykdoma, ji skaitys atitinkamą kelią iš „Windows“ operacinės sistemos registro. Jeigu
naudotojas neturi leidimo įrašyti į „C:\Program Files“, „Config“ aplankus reikia nukopijuoti į kitą vietą, kur
naudotojui toks leidimas suteikiamas.
Norint paleisti programinę įrangą naudojant standartinę naudotojo paskyrą, kuriai nesuteikta
administratoriaus teisė, pirmiausia būtina atitinkamai konfigūruoti operacinę sistemą. Jeigu naudojate
„Windows 7“ ar naujesnę operacinę sistemą, išjunkite naudotojo paskyros valdymą „Windows User Account
Control“ (UAC). Tada, naudodami administratoriaus paskyrą, suteikite norimiems naudotojams teises į „Echo
Wave II“ aplanką (-us) „Config“ ir į „Windows“ operacinės sistemos registro raktą
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TELEMED" (64 bitų kompiuteryje „Windows“ operacinės sistemos
registro raktas yra "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\TELEMED"). Leidimui į aplankus
pritaikyti,
spustelėkite
raktą
dešiniuoju
pelės
klavišu,
pasirodžiusiame
meniu
pasirinkite
„Properties“ (ypatybės), dialogo lange pasirinkite skirtuką „Security“ (sauga) ir suteikite norimiems
naudotojams „Full control“ (visiška kontrolė). Leidimui į registro raktą pritaikyti, paleiskite
„regedit.exe“ programinę įrangą, naršykite į "HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\TELEMED" (64 bitų
kompiuterio
„Windows“
operacinėje
sistemoje
–
į
"HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\TELEMED")
registro
raktą, spustelėkite
jį
dešiniuoju pelės klavišu, pasirodžiusiame meniu pasirinkite „Permissions…“ (teisės) ir skirtuke
„Security“ (sauga) norimiems naudotojams suteikite „Full control“ (visiška kontrolė). Jeigu sąraše nematyti
naudotojo, norimus naudotojus ar grupes pridėkite mygtuku „Add“ (pridėti).

31.8.

Programinės įrangos valdymas naudojant komandų eilutę

Klausimas:
Ar įmanoma valdyti programinę įrangą komandų eilutės komandomis?
Atsakymas:
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Taip. Programinė įranga palaiko tokias komandų eilutės ir pagrindinio programos lango
WM_COPYDATA komandas:
„-freeze“ – fiksuoti ultragarsinį skenavimą;
„-run“ – paleisti ultragarsinį skenavimą;
„-freezerun“ – fiksuoti/paleisti ultragarsinį skenavimą;
"-clear_cine" – išvalyti anksčiau nuskenuotus kadrus iš filmo buferio (naudoja laikiną skenavimo
sustabdymą);
„-quicksave“ – sparčiai įrašyti dabartinį ultragarsinį vaizdą (vieną kadrą);
„-save file_name“ – įrašyti dabartinį ultragarsinį vaizdą į failą (failo formatas nustatomas pagal failo
praplėtimą);
Komandų pavyzdžiai:
EchoWave.exe -save “myfile.tpd”
EchoWave.exe -save “myfile.jpg”
EchoWave.exe -save “myfile.png”
EchoWave.exe -save “myfile.tvd”
(TVD filmas)
EchoWave.exe -save “myfile.avi”
(AVI filmo išsaugojimui naudojamas toks
pat formatas, koks buvo pasirinktas „Cine Save As ...“ (įrašyti filmą kaip...) meniu)
“-save_image file_format file_name” – įrašyti dabartinį ultragarsinį vaizdą į failą naudojant nurodytą
formatą;
“-save_report file_format file_name” – įrašyti dabartinę ataskaitą į failą naudojant nurodytą formatą;
Išsaugant gali būti nurodomi tokie failų formatai (file_format): tpd, bmp, png, jpg, tif, dcm,
dcm_jpeg, xlsx, docx, pdf.
“-save_cine file_format file_name” – įrašyti filmą į failą naudojant nurodytą formatą.
Išsaugant gali būti nurodomi tokie failų formatai (file_format): tvd, avi_comp, avi, avi_cust,
avi_wmv9, dcm, dcm_jpeg. Išsaugant filmą daugelio kadrų (angl. multislice) formatu, kaip
file_format parametras gali būti nurodomi tokie formatai: ms_bmp, ms_png, ms_jpeg, ms_tif,
ms_dcm, ms_dcm_jpeg, ms_tpd, ms_xlsx, ms_docx, ms_pdf, kur “ms_” reiškia “multislice”, o
likusi dalis reiškia formatą.
„-play_file file_name“ – atidaryti ir groti perduotą failą;
„-minimize“ – suskleisti pagrindinį langą;
„-maximize“ – išskleisti pagrindinį langą;
„-topmost_on“ – nustatyti, kad programos langas turi būti virš kitų langų;
„-topmost_off“ – išjungti nustatymą, kad programos langas turi būti virš kitų langų;
„-app_show“ – rodyti programos langą;
„-app_hide“ – paslėpti programos langą;
„-mouse_show“ – rodyti pelės žymeklį;
„-mouse_hide“ – paslėpti pelės žymeklį;
„-exit“ – užverti programinę įrangą;
„-convert_directory“ – nurodytame kataloge ir jo pakatalogiuose konvertuoti TVD į AVI/DCM/DCMJPEG ir TPD į BMP/PNG/JPG/TIF/DCM/DCM-JPEG failus.
Komandos sintaksė:
EchoWave.exe -convert_directory directory_name input_format output_format
Filmo įvesties formatas: tvd. Filmo išvesties formatas: avi_comp, avi, avi_cust, avi_vmw9, ,
dcm_jpeg_cine, dcm_cine. Formatai avi_cust ir avi_vmw9 yra pasirenkami.
Vaizdo įvesties formatas: tpd. Vaizdo išvesties formatas: bmp, png, jpg, tif, dcm, dcm_jpeg.
Svarbu. Katalogo pavadinimo pabaigoje nerašykite pasvirojo brūkšnio „\“!
Komandų pavyzdžiai:
EchoWave.exe -convert_directory „C:\Echo Images“ tvd avi_comp
EchoWave.exe -convert_directory „C:\Echo Images“ tpd jpg
„-import_presets beamformer_code import_dat_file probe_name preset_name probe_name
preset_name“ – importuoti konfigūracijas;
-import_presets turi būti vienintelė (arba paskutinė) komanda komandų eilutėje;
„-delete_presets beamformer_code probe_name preset_name probe_name preset_name“ – ištrinti
konfigūracijas;
-delete_presets turi būti vienintelė (arba paskutinė) komanda komandų eilutėje;
Skenerių kodai: E1C - EchoBlaster 128 Rev.C; L1B - LS128 Rev.B; CLA - ClarUs Rev.A;
L6B - LS64 Rev.B; E6A - EchoBlater 64 Rev.A; SMB - SmartUs; SMC - SmartUs Rev.C; MCA TELEMED
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MicrUs Rev. A; MCC - MicrUs Rev. C; MDC - MicrUs Duo; ARA - ArtUs; ARC - ArtUs Rev.C ir t.t.
Skenerio kodas paprastai yra rodomas ultragarsinio vaizdo antraštėje.
„-new_patient“ – pradėti naujo paciento tyrimą;
„-new_exam“ – pradėti naują tyrimą;
„-set_exam_type exam_type“ – pakeisti tyrimo tipą;
Žmonių tyrimo tipai: general, ob_gyn, cardiology, urology, endocrinology, vascular,
abdominal;
Veterinarijos tyrimo tipai: vet_general, vet_cardiology, vet_canine_ob, vet_feline_ob,
vet_ovine_ob, vet_bovine_ob, vet_equine_ob, vet_llama_ob, vet_goat_ob;
Tyrimo tipas pakeičiamas tik tuo atveju jei jis atitinka programos nustatymuose pasirinktą
tyrimų kategoriją (žmonių/veterinarijos).
„-apply_preset preset_name“ – iškviesti konfigūraciją su nurodytu pavadinimu;
Komandos pavyzdys: EchoWave.exe -apply_preset Default
„-clear_thumbnails“ – ištrinti visus miniatiūrų vaizdus;
„-set_patient_name patient_name“ – nustatyti pacianto vardą;
„-set_patient_id patient_id“ – nustatyti paciento id;
„-set_patient_birth_date birth_date“ – nustatyti paciento gimimo datą;
Datos formatas: YYYYMMDD (pvz., 19991120).
„-set_patient_gender gender_id“ – nustatyti paciento lytį;
Lyties id: male, female (liet. vyras, moteris).
„-set_patient_responsible_person responsible_person“ – nustatyti atsakingo asmens vardą (arba
savininko vardą veterinarijoje);
„-set_patient_heart_rate heart_rate“ – nustatyti paciento pulso dažnį;
Parametro formatas: sveikasis skaičius dūžiai/min (pvz., 60).
„-set_patient_weight patient_weight“ – nustatyti paciento svorį;
Parametro formatas: realus skaičius kg naudojant tašką (.) kaip dešimtųjų dalių skirtuką
(pvz., 75.5).
„-set_patient_height patient_height“ – nustatyti paciento ūgį;
Parametro formatas: realus skaičius cm naudojant tašką (.)kaip dešimtųjų dalių skirtuką
(pvz., 178.0).
„-set_patient_ob_lmp_date lmp_date“ – nustatyti LMP datą.
Datos formatas: YYYYMMDD (pvz., 19991120).
„-set_patient_ob_gravida text“ – nustatyti reikšmę OB Gravida;
„-set_patient_ob_para text“ – nustatyti reikšmę OB Para;
„-set_patient_ob_ab text“ – nustatyti reikšmę OB AB;
„-set_patient_ob_ectopic text“ – nustatyti reikšmę OB Ectopic;
„-set_hospital_name hospital_name“ – nustatyti ligoninės/klinikos pavadinimą;
„-set_hospital_image image_file_name“ – nustatyti ligoninės/klinikos logotipo paveiksliuką;
Komandos pavyzdys: EchoWave.exe -set_hospital_image "c:\temp\img1.png"
Jei failo pavadinimas nėra perduodamas, esamas logotipas yra ištrinamas.
„-set_sonographer_name sonographer_name“ – nustatyti gydytojo vardą;
„-set_sonographer_image image_file_name“ – nustatyti gydytojo logotipo paveiksliuką;
Komandos pavyzdys: EchoWave.exe -set_sonographer_image "c:\temp\img2.png"
Jei failo pavadinimas nėra perduodamas, esamas logotipas yra ištrinamas.
„-set_images images_short_directory“ – pakeisti mygtukų paveiksliukus;
Nurodomi mygtukų katalogų pavadinimai turi atitikti esančius kataloge "...\Config\Images\".
Komandų pavyzdžiai:
EchoWave.exe -set_images SimpleBlue
EchoWave.exe -set_images Default
„-set_skin skin_short_directory“ – pakeisti vartotojo sąsajos temą;
Nurodomi temų katalogų pavadinimai turi atitikti esančius "...\Config\Skins\".
Komandų pavyzdžiai:
EchoWave.exe -set_skin Amazonite
EchoWave.exe -set_skin DarkBlue
„-set_language language_id“ – pakeisti vartotojo sąsajos kalbą;
Kalbų kodai ("en", "lt") turi atitikti kodus, esančius atitinkamuose kalbų failuose (pvz.,
lang_code~:=EN failo "texts.en.txt" viduje) kataloge "...\Config\Languages\".
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Komandų pavyzdžiai:
EchoWave.exe -set_language en
EchoWave.exe -set_language lt
Prieš pradedant valdyti ultragarsinę programą iš kitos programos, ultragarsinė programa turi būti
paleista ir turi būti baigta jos inicializacija. Taigi, norėdami valdyti ultragarsinę programą iš kitos programos,
paleiskite ultragarsinę programą naudodami bet kurį jums žinomą metodą (CreateProcess, ShellExecute),
sulaukite kol programa pasileis ir baigsis inicializacija, suraskite pagrindinį programos langą pagal
pavadinimą (ieškoti galima globaliai arba tik tarp konkretaus proceso langų), ir siųskite komandas
pagrindiniam langui naudodami WM_COPYDATA pranešimus.
dwData=1, lpData="-some_command" - ANSI formatu,
dwData=100001, lpData="-some_command" - Unicode formatu.
Jei komanda perduodama naudojant WM_COPYDATA, jos argumentai turi būti atskirti simboliais
"^#^", o kabutės (") nenaudojamos, pvz., -save^#^file_name. Windows komandinėje eilutėje kabutės (") turi
būti naudojamos nurodant argumentus, kurie turi tarpus.
WM_COPYDATA aprašymą žr. Microsoft MSDN:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms648710(v=vs.85).aspx
Pradiniai parametrai ultragarsinei programai gali būti perduoti kaip komandinės eilutės argumentų
seka (nenaudojant ^#^ skirtukų) paleidžiant programą, bet programos veikimo metu turi būti naudojami
WM_COPYDATA pranešimai kad būtų išvengta daugkartinio programos proceso paleidimo. Norint perduoti
parametrus įvairiomis kalbomis (pvz., paciento vardą), turi būti naudojamas Unicode teksto kodavimas.
Vienoje komandinėje eilutėje galima perduoti kelias komandas, pavyzdžiui
EchoWave.exe -set_patient_name "John Smith" -set_patient_id "123".
Jei naudojamos komandinės eilutės komandos, programa turi veikti vienos kopijos režimu. T.y., turi
būti išjungtas programos nustatymas, leidžiantis paleisti kelias programos kopijas, nes kitaip kiekviena
įvykdyta komandinė eilutė paleis naują programos kopiją.

31.9.
AVI vaizdo failų leidimas ir apdorojimas „Apple
Macintosh“ kompiuteriais su „Mac OS“ operacine sistema, UNIX operacinės
sistemos tipo sistemomis ir naudojant programinę įrangą, ribotai palaikančią
vaizdo formatus
Klausimas:
Kaip įrašyti AVI vaizdo failus, kad juos būtų galima leisti ir apdoroti „Apple Macintosh“ kompiuteriais
su „Mac OS“ operacine sistema, UNIX operacinės sistemos tipo sistemomis, ir padaryti taip, kad AVI failai
derėtų su programine įranga, ribotai palaikančia vaizdo formatus?
Atsakymas:
Mes negalime garantuoti, kad įrašytus AVI vaizdo failus kitos nei „Microsoft Windows“ operacinės
sistemos rodys tinkamai, kadangi kitų operacinių sistemų vaizdo įrašymo formatai ir glaudinimo metodai yra
kitokie. Tegalime jums duoti kelis galbūt praversiančius patarimus:
1. „Echo Wave II“ programinės įrangos parinktyse („Menu -> Tools -> Options -> Saving and
Printing“ (Meniu -> Įrankiai -> Nustatymai -> Išsaugojimas ir spausdinimas) grupėje „Video saving“ ("Filmo
išsaugojimas") išjunkite parinktį „Save video using reduced color depth when possible“ ("Jei galima, išsaugoti
filmą naudojant sumažintą spalvų gylį").
2. Įrašydami vaizdą AVI formatu, „Save file as“ (įrašyti failą kaip) dialogo lango „Save as type“ (įrašyti
kaip tipą) išskleidžiamajame sąraše pasirinkite „Uncompressed video file“ (nesuglaudintas vaizdo failas).
3. „Mac OS“ arba UNIX tipo operacinėse sistemose atverkite šiuos nesuglaudintus AVI failus
naudodami naujausią „Apple QuickTime“ vaizdo leistuvo versiją.
Kitas vaizdo failų mainų tarp skirtingų operacinių sistemų būdas būtų naudoti DICOM filmų formatą,
tačiau prieš jį naudodami patikrinkite, ar jūsų operacinė sistema turi DICOM žiūryklę, atitinkančią jūsų
poreikius ir galinčią atverti „Echo Wave II“ DICOM vaizdus (JPEG suglaudintus RGB ar YBR spalvų modelio
vaizdus). Taip pat atkreipkite dėmesį, kad dauguma žiūryklių negali atverti didelių DICOM failų, jeigu visų
išskleistų kadrų vienu metu negalima sutalpinti į atmintį.
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31.10.

AVI vaizdo failų leidimas Windows 10 operacinėje sistemoje

Klausimas:
Kaip groti AVI failus Windows 10 sistemoje?
Atsakymas:
Gali būti kad numatytasis Windows 10 video failų grotuvas “Movies & TV” (filmai ir TV) negali groti
suspaustų AVI failų. Tokiu atveju paspauskite dešinį pelės mygtuką ant norimo groti AVI failo, iš
pasirodžiusio meniu pasirinkite “Open with” (atidaryti su) ir pasirinkite kitą įdiegtą grotuvą. Taip pat meniu
apačioje galite pasirinkti “Choose another app” (pasirinkti kitą programą), tada paspausti “More apps”
(daugiau programų), “Look for another app on this PC” (iškoti kompiuteryje kitos programos), pasirinkti
norimą programą, pažymėti “Always use this app to open .avi file” (visada naudoti šią programą .avi failo
atidarymui) ir uždaryti dialogą paspausdami “OK” (taip) mygtuką kad pasirinkta programa būtų nustatyta kaip
numatytasis AVI grotuvas. Kitos programos, kurios gali būti naudojamos AVI grojimui: VirtualDub
(virtualdub.org), VLC media player (www.videolan.org).

31.11.
Kaip padaryti, kad programinė įranga būtų paleidžiama ir veiktų
sparčiau?
Klausimas:
Ar galima padaryti taip, kad programinė įranga būtų paleidžiama ir veiktų sparčiau?
Atsakymas:
Paprastai galima padaryti, kad „Echo Wave II“ programinė įranga, operacinė sistema ir kompiuteris
veiktų sparčiau, tačiau kai kuriems veiksmams atlikti gali prireikti specialių žinių apie kompiuterio programinę
ir aparatinę įrangą. Prieš atlikdami bet kokius toliau aprašomus veiksmus, atidžiai perskaitykite operacinės
sistemos, vaizdo plokštės ir kompiuterio naudotojo vadovą (žinyną), kad suprastumėte, kokios įtakos šie
veiksmai turės jūsų kompiuteriui. Kad programinė įranga ir kompiuteris veiktų sparčiau, galite atlikti tokius
veiksmus:
1. Atverkite programinės įrangos langą „Options“ (parinktys) („Menu -> Tools -> Options“ (Meniu ->
Įrankiai -> Nustatymai), pasirinkite skirtukus „Appearance -> Skins“ (Išvaizda ->Temos), žymimajame
langelyje „Use advanced skinization mode“ ("Naudoti pažangų temų režimą") pašalinkite varnelę.
Skirtukuose „Scanning Control -> Cine“ (Skenavimo valdymas -> Filmas) pasirinkite mažiausią įmanomą
filmo buferio dydį (apie 20 MB). Tada užverkite dialogo langą „Options“ ("Nustatymai") spustelėdami mygtuką
„OK“ ("Taip") ir paleiskite programinę įrangą iš naujo.
2. Išjunkite ultragarsinio apdorojimo filtrus (pvz., „PureView“), kuriems reikia daug centrinio
procesoriaus išteklių.
3. Kai paleidžiate kompiuterį, užuot daug kartų paleidę / užvėrę programinę įrangą, paleiskite ją tik
kartą. Tada, kai jos kurį laiką nereikia, suskleiskite ją, o kai ji vėl reikalinga, padidinkite. Tuomet jums
nereikės laukti, kol programinė įranga bus paleista, kaskart kai jos prireiks. Suskleista programinė įranga
fiksuoja ultragarsinį skenavimą ir nenaudoja centrinio procesoriaus išteklių.
4. Jei dirbate nešiojamuoju kompiuteriu, prieš paleisdami programinę įrangą, atverkite
„Windows“ operacinės sistemos dialogo langą „Power Options“ (galios parinktys) („Start -> Settings ->
Control Panel -> Power Options“ (Pradžia -> Nuostatos -> Valdymo skydas -> Maitinimo parinktys) ir
pasirinkite maitinimo valdymo schemą „Home/Office Desk“ (namų arba biuro kompiuteris) arba
„Performance“ (našumas) pagal savo kompiuterio konfigūraciją. Priklausomai nuo operacinės sistemos ir jos
konfigūracijos, gali būti naudojamas kitas maitinimo valdymo schemos parinkimo būdas (pvz., naudoti
maitinimo valdymo schemos piktogramą sistemos dėkle, jei ji ten yra). Daugiau informacijos apie energijos
taupymą skaitykite operacinės sistemos ir kompiuterio naudotojo vadovuose.
5. Atverkite „System Properties“ (sistemos ypatybės) dialogo langus („Start -> Settings -> Control
Panel -> System“ (Pradžia -> Nuostatos -> Valdymo skydas -> Sistema), pasirinkite skirtuką
„Advanced“ (išplėstinis), grupėje „Performance“ (našumas) spustelėkite mygtuką „Setings“ (nuostatos),
atvertame dialogo lange „Performance Options“ (našumo parinktys) pasirinkite skirtuką „Visual
Effects“ (vaizdo efektai) ir pažymėkite parinktį „Adjust for best performance“ (pritaikyti našumui). Tada
užverkite visus dialogus spaudydami mygtuką „OK“ (gerai).
6. Atverkite „Windows“ operacinės sistemos „Display Properties“ (rodymo ypatybės) dialogo langus
(„Start -> Settings -> Control Panel -> Display“ (Pradžia -> Nuostatos -> Valdymo skydas -> Rodymas),
pasirinkite skirtuką „Themes“ (temos) ir apipavidalinimą „Windows Classic“. Tada pasirinkite skirtuką
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„Desktop“ (darbalaukis) ir sąrašo langelyje „Background“ (fonas) pasirinkite „(None)“ (joks). Užverkite dialogo
langą mygtuku „OK“ (gerai).
7. Vaizdo plokštės konfigūracijos parinktyse pažymėkite režimą „Performance“ (našumas) (jei toks
yra). Daugiau informacijos skaitykite kompiuterio ir vaizdo plokštės naudotojo vadove (arba žinyne).
8. Sureguliuokite „Windows“ operacinės sistemos failų indeksavimo ir kitas paslaugas (arba visada
veikiančias programas), automatinius „Windows“ operacinės sistemos naujinimus ir įdiegtas programas.
9. Jeigu jūsų kompiuteryje yra įdiegta antivirusinė programinė įranga, nustatykite realaus laiko failų
tikrinimą taip, kad "Echo Wave II" failai nebūtų tikrinami. Informacijos kaip nustatyti antivirusinę programą,
kad norimi failai nebūtų tikrinami, ieškokite antivirusinės programos vartotojo vadove.
10. Jeigu jūsų nešiojamame kompiuteryje yra jungiklis „Stamina/Speed“ (patvarumas / greitis),
pasirinkite režimą „Speed“ (greitis) ir paleiskite kompiuterį iš naujo. Daugiau informacijos skaitykite
kompiuterio naudotojo vadove.
11. Jeigu kompiuterio BIOS sistema turi centrinio procesoriaus spartos parinktį
(„Low/Adaptive/Fast“ (lėtas / pritaikomas / greitas), pasirinkite sparčiausią įmanomą parinktį. Daugiau
informacijos skaitykite kompiuterio naudotojo vadove.
Jeigu dirbate nešiojamu (planšetiniu) kompiuteriu ir jis yra maitinamas akumuliatoriaus
(neįjungtas į 220 V / 110 V įtampos tinklą), atkreipkite dėmesį, kad tokiu atveju operacinė sistema
konfigūruoja kompiuterio aparatinę įrangą taip, kad būtų naudojama kuo mažiau energijos, todėl
kompiuteris gali veikti lėčiau nei tada, kai yra įjungtas į 220 V / 110 V įtampos tinklą. Kai kompiuterio
akumuliatoriaus įkrova smarkiai sumažėja (pvz., lieka mažiau kaip 10%), kai kurios kompiuterio
funkcijos gali nustoti veikusios (pvz., vaizdo spartinimas) ir dėl to „Echo Wave II“ programinė įranga
nepajėgs atlikti kai kurių funkcijų. Todėl, jei jūsų kompiuteris yra maitinamas akumuliatoriaus
(neįjungtas į 220 V / 110 V įtampos tinklą), normaliam programinės įrangos veikimui palaikyti
užtikrinkite pakankamą akumuliatoriaus įkrovą (mažiausiai 30%). Taip pat atkreipkite dėmesį, kad jei
iš pradžių kompiuteris buvo paleistas ir veikė naudodamas akumuliatorių, o paskui jį įjungėte į
maitinimo tinklą, po šio veiksmo gali tekti kompiuterį paleisti iš naujo, kadangi ne visi kompiuteriai ir
operacinės sistemos tinkamai reaguoja į tokį maitinimo šaltinio pasikeitimą.

31.12.

Filmo kadrų ir jų laikų skaitymas iš kitų programų

Klausimas:
Ar galima nuskaityti "Echo Wave II" filmo kadrus ir jų laikus iš kitų programų (pvz., MATLAB)?
Atsakymas:
"Echo Wave II" yra realizuota COM automatizavimo programavimo sąsaja, kuri leidžia prisijungti prie
veikiančios "Echo Wave II" programos ir nuskaityti sustabdyto filmo ar atidaryto TVD failo kadrus ir jų laikus.
"Echo Wave II" kataloge "...\Config\Plugins\" yra pateikiama automatizavimo sąsajos kliento .Net
biblioteka (AutoInt1Client.dll), kuri gali būti naudojama iš 32/64 bitų programų, kurios palaiko .Net. Šios
bibliotekos C# išeities tekstai gali būti naudojami kaip pavyzdys realizuojant automatizacijos sąsajos klientus
kitomis programavimo kalbomis. Taip pat yra pateikiamas MATLAB skripto pavyzdys AutoInt1Client_test.m.
Išsami
informacija
apie
sąsają
ir
jos
palaikomas
funkcijas
pateikta
faile
"...\Config\Plugins\autoint1client.txt", kuris yra "Echo Wave II" įdiegimo kataloge.
Atkreipkite dėmesį, kad ši sąsaja pirmiausiai skirta naudojimui moksliniams tyrimams ir
eksperimentams. Kitais atvejais duomenų apsikeitimui rekomenduojama naudoti failų eksportavimą į DICOM
formatą.

31.13.

Matavimo rezultatų tekstinis formatas

Klausimas:
Ar galima gauti "Echo Wave II" matavimo rezultatus tekstiniame ar panašiame formate?
Atsakymas:
Naudojant "Echo Wave II" galima išsaugoti vaizdus/ataskaitas XLSX formatu. XLSX faile išsaugoma
"Image" (liet. vaizdas) (ar "Report" (liet. ataskaita)) ir paslėpta "Data" (liet. duomenys) lentelės. Paslėptoje
"Data" lentelėje XLSX faile saugoma informacija apie pacientą ir matavimų bei skaičiavimų rezultatai. Jei
tyrimų ar automatinio apdorojimo tikslais yra reikalingi matavimų rezultatai tekstiniame formate,
rekomenduojama juos imti iš paslėptos "Data" lentelės surandant pagal tekstinius identifikatorius stulpelyje
Field ID (liet. laukelio ID), nes duomenų pozicijos (celių adresai) "Report" ir "Data" nėra fiksuotos.
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Pastaba. Jei ataskaitos saugomos naudojant skirtingus formatus (spausdinama, BMP, XLSX),
ataskaitų elementų išvaizda, dydis ir atstumai tarp jų gali skirtis.
Kad būtų palaikomas XLSX duomenų formatas, kompiuteryje turi būti įdiegtas Microsoft .NET
Framework 3.5 SP1.
XLSX failai gali būti peržiūrėti naudojant Microsoft Excel Viewer ar LibreOffice 4.1 programas.
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10
http://www.libreoffice.org/

31.14.

Automatinis su pacientu susijusios informacijos trynimas

Klausimas:
Kaip automatiškai ištrinti su pacientu susijusią informaciją (vaizdus, filmukus) kai programa yra
uždaroma?
Atsakymas:
Jei jūsų šalies įstatymai ar klinikos taisyklės reikalauja, kad vietiniame kompiuteryje nebūtų saugoma
paciento informacija, jums reikės pakeisti kai kuriuos ultragarsinės programos nustatymus, kuriuos galima
rasti “...\Config\Options\options2.txt”. Šie nustatymai leidžia ištrinti su pacientu susijusią informaciją iš
kompiuterio disko kai ultragarsinė programa yra uždaroma arba išjungti kai kurias programinės įrangos
funkcijas. Norėdami įjungti tam tikrą nustatymą faile “options2.txt”, naudodami tekstinį redaktorių kaip
Notepad pakeiskite norimų nustatymų reikšmes iš 0 į 1.
SVARBU. Atkreipkite dėmesį kad ištrinti failai negali būti atkurti, todėl jei bus pasirinktas
nustatymas ištrinti failus, visus matavimus/skaičiavimus reikia atlikti iš karto (neuždarius programos)
ir, jei reikia, vaizdus nusiųsti į DICOM serverį.
Jei uždarant programą norite ištrinti failų išsaugojimo katalogą (dažniausiai C:\Echo Images), visus
jo pakatalogius ir visus vaizdus/filmukus/ataskaitas, kurie buvo išsaugoti programos veikimo metu galimai
skirtinguose kataloguose (nebūtinai C:\Echo Images), naudokite šį nustatymą:
on_close_delete_all_patients_files;1
Atkreipkite dėmesį, kad ši programa negali ištrinti failų, kurie buvo sugeneruoti spausdinant į failą
(pvz., spausdinant į PDF ar XPS), nukopijuoti/perkelti naudojant kitas programas ar Windows Explorer,
išsiųsti el. paštu ir išsaugoti pašto programoje (pvz., pašto programos "Sent" kataloge). Tai reiškia kad jei
norėsite atjungti tam tikras funkcijas, turėsite atlikti Windows administravimą, pavyzdžiui, pašalinti PDF
spausdintuvo tvarkyklė jei norite jei nenorite kad PDF failai būtų išsaugomi bet kur diske, pašalinti el. pašto
programas ar apriboti jų naudojimą.
Norėdami ištrinti esamus ir nekurti naujų per dieną tirtų pacientų sąrašų, naudokite tokį nustatymą:
disable_daily_list;1
Taip pat gali reikėti ištrinti programos veiklos ataskaitas. Nors programos veiklos ataskaitos gali būti
naudingos atliekant trikčių paiešką ir šalinimą, jose taip pat gali būti failų pavadinimai, kuriuose, priklausomai
nuo failų pavadinimų generavimo nustatymų, gali būti paciento duomenys (vardas, id).
on_close_delete_log_files;1
Norėdami uždrausti failų išsaugojimo (spartaus išsaugojimo) katalogo keitimą programos
nustatymuose, naudokite tokį nustatymą.
disable_change_of_quick_save_folder;1
Norėdami uždrausti el. pašto siuntimą iš ultragarsinės programos, naudokite žemiau pateiktą
nustatymą. Norėdami uždrausti el. pašto siuntimą visoje Windows sistemoje, naudokite Windows
administravimo funkcijas arba pašalinkite el. pašto programas.
disable_e_mail_sending;1
Norėdami uždrausti pagrindiniame meniu rodomų išorinių programų sąrašo keitimą, naudokite tokį
nustatymą:
disable_change_of_external_applications;1
Taip pat, esant poreikiui, galite uždrausti DICOM nustatymų keitimą. Šiuo nustatymu galima
uždrausti DICOM ryšiui svarbių parametrų keitimą po to kai buvo atliktas jų nustatymas ir testavimas.
disable_change_of_dicom_options;1
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Išsaugojimas į tinklo diskus

Klausimas:
Kaip pamatyti tinklo diskus dialoge “Išsaugoti kaip”?
Atsakymas:
Norėdami pamatyti prijungtus tinklo diskus “Išsaugoti kaip” dialoge, vadovaukitės Microsoft
pateikiamomis instrukcijomis:
“Some Programs Cannot Access Network Locations When UAC Is Enabled” (liet. “Kai kurios programos
negali naudoti tinklo vietų kai yra įjungta UAC”)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and2008/ee844140(v=ws.10)
Norėdami išspręsti šią problemą, pakeiskite EnableLinkedConnections registro reikšmę:
1. Paspauskite “Start” (“Pradžia”), įveskite regedit ir paspauskite ENTER kad paleistumėte registrų redaktorių.
2. Suraskite registrų raktą ir ant jo paspauskite dešinį pelės mygtuką
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System.
3. Iš meniu pasirinkite “New” (“Nauja”), o tada pasirinkite “DWORD Value” (“DWORD reikšmė”).
4. Įveskite EnableLinkedConnections ir paspauskite ENTER kad sukurtumėte naują reikšmę.
5. Paspauskite dešinį pelės mygtuką ant EnableLinkedConnections ir pasirinkite “Modify” (“Keisti”).
6. Laukelyje “Value” (“Reikšmė”) įveskite 1 ir paspauskite OK (“Taip”).
7. Uždarykite registrų redaktorių ir paleiskite kompiuterį iš naujo.
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Literatūros sąrašas

1. „Echo Wave II“ programinės įrangos matavimų žinynas.
Failas „EchoWaveII_Software_Reference_Manual.*“.
2. „Echo Wave II“ DICOM atitikties deklaracija.
Failas „EchoWaveII_Software_DICOM_Conformance_Statement.*“.
3. „Echo Wave II“ programinės įrangos keturmačio vaizdo papildinio naudotojo vadovas.
Failas „EchoWaveII_Software_4DView_Plugin_User_Manual.*“.
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33.

Pataisų istorija

Pataisa
0.0.1
1.0.0
1.0.1
1.0.2

Pataisos data
2006.07.24
2007.01.11
2007.01.12
2007.02.28

1.0.3
1.0.4

2007.05.14
2007.06.11

1.0.5
1.0.6

2007.06.27
2007.10.17

1.0.7

2007.10.18

1.0.8
1.0.9

2007.11.05
2007.11.09

1.1.0
1.1.1
1.1.2
1.1.3

2007.12.04
2007.12.28
2007.12.28
2008.01.08

1.1.4

2008.01.15

1.1.5
1.1.6

2008.01.18
2008.01.28

1.1.7
1.1.8

2008.01.29
2008.06.17

1.1.9

2008.06.27

1.2.0

2008.09.10

1.2.1

2008.11.07

1.2.2

2009.01.08

1.2.3

2009.01.21

1.2.4

2009.03.16

1.2.5
1.2.6

2009.03.20
2009.04.17

Pataisos aprašymas
Projektas.
Pirmoji laida.
Pridėtas spalvinio Doplerio valdiklių aprašymas.
Prie
skyriaus
„Sistemos
paleidimas
ir
stabdymas“ pridėti komentarai apie „Windows
Vista“ operacinę sistemą.
Pridėta informacija apie B+B ir 4B skenavimo režimus.
Atnaujinta informacija apie B režimo matavimo
įrankius.
Pridėtas skyrius „Filmo naudojimas“
Pridėta informacija apie B+PW ir PW režimus.
Atnaujinta informacija apie spalvinio Doplerio
valdiklius.
Pridėtas skyrius „Klausimai ir atsakymai“.
Pridėtas skyrius „Bendrieji PW režimo matavimai“.
Pridėtas skyrius „Impulsinio (PW) Doplerio režimo
valdiklių priderinimas“.
Pridėta daugiau informacijos apie PW valdiklius.
Pridėtas skyrius „Kaip naudoti „3D Lite“, „Easy 3D“ ir
„PanoView“ papildinius“.
Pridėta informacijos apie Doplerio dažnių valdymą.
Pridėtas skyrius „Vaizduoklio kalibravimas“.
Atnaujinta informacija apie PW imties tūrio valdymą.
Atnaujinta informacija apie 3D ir „PanoView“ papildinių
valdymą.
Pridėtas skyrius „B (spalvinio Doplerio) režimo mastelio
keitimas“.
Pridėtas skyrius „M režimo mastelio keitimas“.
Atnaujinta informacija apie M režimo ir spalvinio
Doplerio režimo valdiklius.
Atnaujinta informacija apie PW režimo valdiklius.
Atnaujinta skyriaus „Ultragarsinio skenavimo režimo
parinkimas“ poskyrių informacija apie B+PW,
CFM+PW režimus.
Atnaujintos naudotojo sąsajos momentinės ekrano
kopijos.
Atnaujinta informacija apie duplekso ir triplekso
režimus.
Atnaujinta informacija apie dalelių triukšmo mažinimą.
Atnaujinta informacija apie audinių harmoninį
vaizdavimą.
Atnaujintas skyrius „Spalvų vidurkinimas“. Atnaujinti
klausimai ir atsakymai apie išankstinių parinkčių
atsarginių kopijų darymą bei importavimą.
Pridėtas
skyrius
„CFM,
PDI,
DPDI
spalvų
permatomumas“.
Pridėta informacijos apie programinės įrangos valdymą
naudojant
komandos
eilutę.
Pridėtas
skyrius
„Duomenų siuntimas į DICOM serverį“.
Atnaujintas klausimų ir atsakymų skyrius.
Pridėtas skyrius „Ataskaitų su daug vaizdų
naudojimas“.
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Pataisa
1.2.7

Pataisos data
2009.06.01

1.2.8
1.2.9

2009.09.07
2009.10.05

1.3.0

2009.10.29

1.3.1

2009.12.24

1.3.2

2010.01.08

1.3.3

2010.01.22

1.3.4

2010.04.21

1.3.5

2010.05.18

1.3.6

2010.05.24

1.3.7

2010.08.03

1.3.8

2010.09.09

1.3.9
1.4.0

2010.10.25
2010.11.23

1.4.1

2010.12.09

1.4.2

2011.01.04

1.4.3
1.4.4

2011.02.10
2011.02.18

1.4.5

2011.03.30

1.4.6
1.4.7

2011.04.06
2011.05.03

1.4.8
1.4.9

2011.06.29
2011.09.14

1.5.0

2011.10.13

1.5.1

2011.11.18

1.5.2

2012.03.14

1.5.3
1.5.4

2012.03.23
2012.12.11

1.6.0

2013.01.07

Pataisos aprašymas
Pridėtas skyrius „Miniatiūrinių vaizdų naudojimas“.
Atnaujinta su pagrindiniu meniu susijusi informacija.
Pridėtas skyrius „Naudotojo sąsajos kalbos keitimas“.
Pridėtas skyrius „Didelis impulsų dažnis (HPRF)“.
Atnaujinta informacija apie ultragarsinio skenavimo
valdiklius.
Pridėta informacijos apie automatinį B režimo
stiprinimą ir perdavimo stiprinimo reguliavimo (TGC)
priderinimą, pakeisti kai kurie terminai.
Papildytas skyrius „Ataskaitų su daug vaizdų
naudojimas“.
Pridėta informacijos apie anotacijų ir komentarų
šablonų išdėstymą.
Atnaujinta informacija apie ataskaitas, atnaujintas
klausimų ir atsakymų skyrius.
Pridėta informacijos apie galimybę invertuoti spalvinio
Doplerio paletę spustelint ją pele.
Pridėtas skyrius „Viso ekrano režimo naudojimas“.
Pridėtas skyrius „Ultragarsinės sistemos būsenos
rodymas“.
Atnaujinti skyriai „Programinės įrangos valdymas
naudojant komandų eilutę“ ir „Ataskaitų su daug vaizdų
naudojimas“.
Pridėta informacijos, kad norint rašyti skirtingų rūšių
anotacijas, ultragarsinį vaizdą reikia fiksuoti.
Atnaujinta informacija apie PW režimo matavimus.
Pridėta informacija apie galimybę išmatuoti plotą ir
perimetrą, kaip apskritimo skersmenį naudojant vieną
liniją.
Pridėta informacijos apie galimybę perkelti grafinius
objektus.
Atnaujintas skyrius „Ultragarsinės sistemos būsenos
rodymas“.
Pridėtas skyrius „DICOM darbų sąrašo naudojimas“.
Pridėtas
skyrius
„4DView
vaizdo
papildinio
naudojimas“.
Pridėta informacija apie spausdinimą DICOM
spausdintuvais.
Pridėta informacija apie DICOM ženklų rinkinius.
Pridėta daugiau informacijos apie ataskaitų su daug
vaizdų kūrimą.
Atnaujinta informacija apie ataskaitų spausdinimą.
Atnaujinta informacija apie išankstines parinktis,
ataskaitas, kintančio stiprinimo reguliavimą (TGC).
Pridėta informacija apie valdymo juostų puslapinių
antraščių meniu, informacija apie B kampo valdymą, B
skenavimo tipus, atnaujinta B kreivės matavimo
informacija.
Pridėti skyriai "Tūris naudojant vieną kreivę" ir "Tūris
naudojant dvi kreives".
Atnaujinta informacija apie išankstinių parinkčių
išsaugojimą, klinikos pavadinimo įvedimą, duomenų
išsaugojimą diegiant programinės įrangos naujinimus.
Pridėtas skyrius "Per dieną tirtų pacientų sąrašas".
Pridėta informacija apie vaisiaus augimo duomenų
importavimą (akušerinis tyrimas).
Atnaujinti pagrindinio programos lango ir valdymo
juostų
vaizdai,
"Paciento
informacijos"
lango
informacija.
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Pataisa
1.7.0

Pataisos data
2013.04.26

1.7.1

2013.05.30

1.8.0

2013.12.03

1.8.1
1.9.0

2014.02.13
2014.03.12

1.9.1
2.0.0

2014.05.26
2014.08.20

2.1.0

2014.11.10

2.1.1

2014.11.28

2.1.2
2.2.0

2014.12.31
2015.01.30

2.3.0

2015.04.28

2.3.1

2015.06.11

2.3.2
2.3.3

2015.06.19
2015.08.18

2.4.0
2.4.1
2.5.0

2015.09.09
2015.09.16
2015.10.19

2.6.0
2.6.1

2015.11.06
2015.12.23

2.7.0
2.7.1

2016.03.04
2016.05.09

2.7.2
2.7.3
2.7.4

2016.08.29
2016.09.29
2016.12.07

2.7.5

2017.01.31

2.7.6
2.8.0
2.8.1
2.8.2

2017.12.28
2018.01.09
2018.05.25
2018.08.27

2.8.3

2018.10.15

2.8.4

2018.12.07

2.8.5
2.8.6

2019.01.09
2019.03.28

2.8.7

2019.06.03

Pataisos aprašymas
Papildyta informacija apie programos valdymą
naudojant komandų eilutę.
Pridėta informacija apie anksčiau išsaugotų DICOM
vaizdų siuntimą į DICOM serverį.
Pridėta informacija apie SmartUs skenerio ir
Nepertraukiamo Doplerio (CW) režimo palaikymą,
kardiologijos paketo PISA skaičiavimo metodą.
Atnaujinta informacija apie "Paciento" langą.
Pridėtas skyrius "Filmo kadrų ir jų laikų skaitymas iš
kitų programų".
Pridėta informacija apie Doplerio lango dydžio keitimą.
Pridėtas skyrelis "Matavimo rezultatų tekstinis
formatas".
Pridėtas DUK skyrelis "Ultragarsinio vaizdo dydžio
keitimas".
Pridėta informacija apie galimybę rodyti fizines pelės
žymeklio koordinates.
Atnaujinta informacija apie paciento informacijos langą.
Pridėtas DUK skyrelis "Windows 8 ekrano skiriamosios
gebos keitimas".
Papildyta informacija apie sudėtinio režimo valdymo
elementus.
Pridėta informacija apie komandų eilutės komandas save_image, -save_report, -save_cine.
Atnaujinta informacija apie miniatiūras.
Papildytas skyrelis “Tiesioginis siuntimas elektroniniu
paštu”.
Pridėtas skyrius “Kraujagyslių punkcija”.
Papildytas skyrius “Kraujagyslių punkcija”.
Pridėtas DUK skyrelis "Windows 10 ekrano
skiriamosios gebos keitimas".
Pridėta informacija apie spalvotą M režimą.
Atnaujinta informacija apie programinės įrangos
tinkinimą.
Pridėtas skyrius “Brachiterapijos/biopsijos tinkliukas”.
Pridėtas DUK skyrius “Pelės ratuko naudojimas keisti
slinkties juostos reikšmes Windows 10 sistemoje”.
Atnaujinta informacija apie “Send” mygtuką.
Atnaujinti matavimų valdymo elementų paveiksliukai.
Pridėtas skyrius “Ploto ir perimetro matavimas
naudojant stačiakampio įrankį”.
Pridėtas DUK skyrius “Automatinis su pacientu
susijusios informacijos trynimas”.
Pridėta informacija apie daugelio spindulių režimą.
Pridėtas skyrius “Pacientų duomenų bazė”
Pridėtas DUK skyrius “Išsaugojimas į tinklo diskus”.
Atnaujintas skyrius “Vaizdų ir filmų įrašymas bei
įkėlimas”.
Pridėtas DUK skyrius “AVI vaizdo failų leidimas
Windows 10 operacinėje sistemoje”.
Dokumento antraštėje pridėta pagrindinė programos
versija.
Atnaujintas ataskaitos lango vaizdas.
Pridėta
informacija
apie
paciento
duomenų
eksportavimą iš duomenų bazės, pridėtas B linijų
tankio reikšmių aprašymas.
Atnaujinta informacija apie Spalvoto Doplerio lango
dydžio ir PW Doplerio atskaitos vartelių reikšmes.
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Pataisa
2.8.8

Pataisos data
2019.06.07

2.8.9

2020.07.01

Pataisos aprašymas
Prie
skyrelio
“Ultragarsinių
vaizdų
kokybės
reguliavimas” pridėta informacija apie FPS indikatorių.
Papildyta informacija apie B dažnio nustatymą.
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