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1. Wstęp 
 
 Niniejsza instrukcja ("System ultrasonograficzny EchoBlaster i LogicScan – Instrukcja 
użytkowania programu Echo Wave II") opisuje system ultrasonograficzny produkowany przez firmę 
TELEMED bazujący na aparatach USG EchoBlaster lub LogicScan i programie Echo Wave II. 
 Niniejsza instrukcja obejmuje interfejs użytkownika programu Echo Wave II, jego strukturę i 
obsługę nastaw przetwarzania obrazu USG. Proszę zwrócić uwagę, że obrazy przedstawiające ekrany 
programu USG w tej instrukcji mogą się nieznacznie różnić od aktualnie wyświetlanego interfejsu 
użytkownika, ponieważ interfejs ten moży być indywidualnie dostosowany do potrzeb użytkownika 
poprzez wybranie odpowiednich opcji.  
 Instrukcja nie przybliży użytkownikom metodyki prawidłowych badań ultrasonograficznych oraz 
ich interpretacji. 
 Do prawidłowego użytkowania systemu konieczne jest zapoznanie się z obsługą 
współpracującego z systemem komputera (stacjonarnego lub laptopa) oraz systemu operacyjnego 
Windows XP (lub Microsoft Windows Vista / Microsoft Windows 7).  
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2. Włączanie i wyłączanie systemu 
 

2.1 Uruchomienie systemu 
 
 Jeżeli system został prawidłowo zainstalowany i podłączony, proszę wykonać poniższą 
procedurę by uruchomić system ultrasonograficzny: 

1. Włącz zasilanie systemu (jeśli jest to konieczne) 
2. Włącz zasilanie komputera, jeśli nie włącza się automatycznie, zaczekaj do momentu 

załadowania systemu operacyjnego Windows XP (lub Vista lub 7) i jeśli konieczne zaloguj się. 
3. Po załadowaniu systemu operacyjnego powinien być widoczny obraz pulpitu podobny do 

poniższego. Wygląd pulpitu może się różnić od pokazanego zależnie od wybranej tapety lub 
zainstalowanego oprogramowania. 

 
 

4. Wybierz ikonę Echo Wave II – najedź wskaźnikiem na ikonę i dwukrotnie kliknij lewym 
przyciskiem myszy. 

 
 Innym sposobem uruchomienia oprogramowania jest kliknięcie na menu „Start” i wybór 
następujących elementów z menu: „Start -> Programy -> Echo Wave II -> Echo Wave II” Patrz poniższe 
zdjęcie: 
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 UWAGA: By używać tego programu użytkownik musi być zalogowany na koncie użytkownika 
który ma przypisane systemowe prawa Administratora (operating system Administrator's rights). 
 
 Jeżeli używasz systemu operacyjnego Windows Vista z włączoną usługą User Account Control 
(UAC), to przed uruchomieniem oprogramowania Echo Wave II na ekranie pojawi się ostrzeżenie: 
program (EchoWave.exe) żąda dostępu do komputera [software (EchoWave.exe) wants access to your 
computer] podobny do poniższego:  

 Niezidentyfikowany program żąda dostępu do komputera  
       [An unidentified program wants access to your computer] 

 Nie uruchamiaj programu chyba że znasz jego pochodzenie lub używałeś go poprzednio  
[Don't run the program unless you know where it's from or you've used it before]. 

 EchoWave.exe 
 Nieznany wydawca [Unknown Publisher] 
 
Naciśnij przycisk “Pozwól” ["Allow"] (Ufam temu programowi. Wiem skąd pochodzi lub używałem go 
poprzednio ["I trust this program. I know where it's from or I've used it before."] w celu uruchomienia 
programu. 
 

2.2 Wyłączanie systemu 
 

 W celu zakończenia pracy z programem najedź kursorem na klawisz  który jest 
zlokalizowany prawym górnym rogu i kliknij lewym przyciskiem myszy. Zamknięcie systemu 
operacyjnego Windows następuje po wybraniu pozycji „Zamknij System” z menu „Start”: „Start -> 
Zamknij System” a następnie. wyłącz zasilanie komputera, jeśli nie wyłączy się on automatycznie i 
zasilanie systemu ultrasonograficznego. 
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3. Struktura programu interfejsu użytkownika 

3.1 Główne okno 
 

 
 
 
Nr Komponent Opis 
1 Górny pasek 

narzędzi 
W górnym pasku narzędzi znajdują się najważniejsze przyciski programu. 

Przyciskom tym przyporządkowane są klawisze szybkiego dostępu: od F1...Fn: 
 Zmiana trybu skanowania (B, M,...) 
 Klawisze pomiaru i programów kalkulacyjnych 
 Klawisze minimalizacji i zamykania programu 

2 Lewy pasek 
nastaw 

Lewy pasek nastaw zawiera przyciski nastaw regulujące jakość obrazu USG 
i parametrów obrazowania: 

 Nastawy odpowiadające trybom badania (B, M, ...) 
 Nastawy TGC  
 Nstawy Palety kolorów 
 Nastawy predefiniowanych nastaw własnych (PRESETS, NORMAL) 

3 Prawy pasek 
nastaw 

Prawy pasek nastaw zawiera przyciski nie zmieniające parametrów 
skanowania: 

 Ogólne pomiary wybranego trybu obrazowania 
 Specyficzne dla badania pomiary i kalkulacje 
 Znaczniki badania 
 Komentarzy badania 
 Znacznik toru biopsyjnego 

4 Dolny 
pasek 

W dolnym pasku narzędziowym znajdują się przyciski pozwalające na szybki 
dostęp do: 

1 

2 

3 

4 



TELEMED / TELEMED-POLSKA    
Instrukcja użytkowania programu Echo Wave II  Ver. 1.6.0 13/02/2013 Strona 10 z 211 
 

narzędzi  Paska narzędzi (panelu) nastaw trybu skanowania 
 Palety, nastaw TGC i nastaw własnych 
 Okna informacji o pacjencie 
 Zapisu i odczytu  raportu badania, wydruku 

Do przycisków przypisane są klawisze szybkiego dostępu 1,...,0, - , = 
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3.2 Auto-ukrywane paski narzędzi i strefa obrazowania programu 
 

 
 
 

Zależnie od wybranej opcji program może mieć automatycznie chowające się paski narzędzi 
oraz główne menu (top menu). Aby zostały one wyświetlone należy najechać kursorem myszy na górną, 
lewą lub prawą  krawędź ekranu i przytrzymać przez chwilę kursor myszy. Wywołane w ten sposób 
paski menu lub narzędzi ukryją się automatycznie po usunięciu z ich pola kursora. Paski reagują na ruch 
myszy jedynie w przypadku kiedy aktywne jest główne okno programu ultrasonograficznego. 
 
Nr Komponent Opis 
1 Lewy pasek 

narzędziowy 
Automatycznie ukrywający się lewy pasek narzędziowy używany jest do 

otwierania i aktywacji funkcji analogicznych dla lewego paska nastaw: 
 Trybu pracy B (B mode) 
 Trybu pracy M (M mode) 
 Nastaw TGC 
 Nastaw Palety  
 Nastaw predefiniowanych nastaw własnych (PRESETS, NORMAL) 

2 Prawy pasek 
narzędziowy 

Automatycznie ukrywający się prawy pasek narzędziowy używany jest do 
otwierania i aktywacji funkcji analogicznych dla prawego paska nastaw:  

 Pomiarów 
 Obliczeń 
 Piktogramów 
 Komentarzy badania 
 Znacznika toru biopsyjnego 

3 Pole obrazowe Zawiera dane wyświetlanego obrazu i rysunków (krzywa TGC, linie 
pomiaru, linie podziałki ) 

1 

2 

3 4 
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4 Strefa 
obrazowania USG 

W strefie obrazowania wyświetlany jest obraz badania i dane jego 
dotyczące (nagłówek badania, wyniki pomiarów, skala szarości, parametry 
badania). Dane te mogą być zapisywane lub drukowane zależności od 
potrzeb użytkownika. 
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3.3 Komponenty pola obrazu USG 
 
 

 
 
 
Komponenty pola obrazu ultrasonograficznego  
Nr Komponent Opis 
1 Obraz 

ultrasonograficzny 
Obraz ultrasonograficzny zawierający dane obrazu i informacje (krzywej 

TGC, linie pomiaru. linie podziałki ) 
2 Nagłówek pola 

obrazu 
Nagłówek zawiera informacje o pacjencie, nazwie gabinetu, rodzaju 

badania, rodzaju użytej sondy, aktualnym czasie i dacie. 
3 Lewa strona pola 

obrazu 
Z lewej strony znajduje się pasek skali szarości i piktogramy. 
 

4 Prawa strona pola 
obrazu 

Z prawej strony wyświetlane są aktualne wartości najważniejszych 
parametrów trybu skanowania. 

5 Pole wyświetleń 
wyników 
pomiarów 

Pole wyników pomiarów zawiera wyniki aktualnie widocznych (na 
obrazie USG) linii pomiarowych i kształtów.  

3 4 

5 

1 2 
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3.4 Regulacje i grupy regulacji w oknie głównym programu 
 

 
 

 
 
 
 
 
Nr Opis 
1 Symbol aktualnie wybranej sondy. Jeśli do systemu podłączonych jest więcej sond kliknij na 

ten przycisk by aktywować następną sondę 
2 Przyciski wyboru trybu prezentacji (B, M, B+B i inne dostępne w zależności od posiadanego 

typu aparatu USG).  
3 Wyświetlenie lub aktywacja lewego paska narzędziowego z nastawami powiększenia obrazu 

(zoom). 
4 Wyświetlenie lub aktywacja prawego paska narzędziowego pomiarów podstawowych. 
5 Wyświetlanie lub aktywacja prawego paska regulacji pomiarów i obliczeń specyficznych dla 

danego rodzaju badania. 
6 Przycisk ukrywania/pokazywania panelu obrazów. 
7 Wyświetlenie lub aktywacja prawego paska narzędziowego z regulacją pamięci MovieClip 

(Cine). 
8 Wykonanie automatycznej regulacji obrazu (optymizacja) jeżeli ta opcja jest dostępna w 

wybranym trybie prezentacji badania.  
9 Przycisk dostępu do głównego menu 
10 Wskaźnik aktualnie wybranego pomiaru lub narzędzia pomiarowego. 
11 Zamknięcie programu. 
12 Minimalizacja okna programu USG.  
13 Menu paska narzędzi, otwierany przez kliknięcie przycisku nagłówka "v". To menu pozwala 

1 2 4 5 6 7 9 

11 
12 

14 13 

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 15 

8 10 3 
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Nr Opis 
otworzyć żądany pasek narzędzi. Podobny przycisk i menu są również dostępne w nagłówkach 
po  lewej stronie paska narzędzi. 

14 Wybór strony pomiarów, odpowiedzialnych za parametry skanowania, jakość obrazu.  
15 Wybór strony z dostępnymi regulacjami pomiarów. 
16 Przycisk "Freeze/Run" powodujący zatrzymanie i wznowienie badania USG. 
17 Klawisze aktywacji lewego paska narzędziowego regulacji trybów prezentacji B, M i innych, 

zawierających możliwości zmiany parametrów tych trybów. 
18 Aktywacja lewego paska regulacji TGC. 
19 Aktywacja lewego paska regulacji skali paska szarości (lub map kolorów). 
20 Aktywacja lewego paska regulacji nastaw własnych użytkownika. 
21 Otwarcie okna informacji o pacjencie. 
22 Zapis obrazu badania (lub sekwencji video) do pliku w zależności od ostatnio użytej funkcji z 

dostępnego menu dla tego przycisku. 
23 Odczyt obrazu (lub sekwencji video) z pliku. 
24 Zapis / wydruk raportu z pomiarami i obliczeniami lub wykonanie innej operacji raportu w 

zależności od ostatnio użytej funkcji z dostępnego menu dla tego przycisku. 
25 Wydruk aktualnie wyświetlanego obrazu USG lub wykonanie innej operacji związanej z 

obrazem w zależności od ostatnio użytej funkcji z dostępnego menu dla tego przycisku. 
26 Wysłanie obrazu lub raportu pocztą E-mail przy użyciu systemowego domyślnego programu 

klienta E-mail (jeżeli to oprogramowanie jest dostępne i skonfigurowane). 
27 Przyciski regulacji pamięci MovieClip (Cine) pozwalające na poklatkowe przeglądanie 

zarejestrowanych klatek pamięci. 
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3.5 Rodzaje regulacji  
 

Rozdział ten opisuje główne rodzaje programowych nastaw używanych do regulacji 
parametrów skanowania, pomiarów i innych operacji. Instrukcja może opisywać niektóre rodzaje 
regulacji, które wyglądają odrobinę inaczej niż w używanym oprogramowaniu. Ogólne zasady pozostają 
jednak niezmienne.  
 
Opis regulacji Wygląd 

 
Przycisk nastawy 
 
Aby aktywować funkcję przypisaną do tego przycisku należy 

go nacisnąć myszką (wybrać go kursorem myszy i kliknąć lewym 
przyciskiem myszy). Alternatywnym sposobem jest użycie 
przypisanego do danej regulacji klawisza funkcyjnego np. F2. 
Proszę zwrócić uwagę, że opisywane przyciski (i inne 
regulatory) wyglądają inaczej jeżeli są włączone i wyłączone. W 
trybie wyłączonym (tryb nieaktywny) zwykle są szare. Nie jest 
możliwe wywołanie danej regulacji jeśli jej  klawisz jest 
nieaktywny. 
 

 

 
 

 

 
Zmiana wartości regulacji za pomocą menu (3 klawisze)  

 
Dwa duże klawisze ("<" i ">") używane są do wyboru 

wartości z predefiniowanej listy wartości.  
Na przycisku nastawy wyświetlana jest nazwa parametru, za 
który dany przycisk odpowiada - np. Depth (głębokość), 
aktualna wartość np. 80, jednostkę miary np. mm. Naciśnij 
przycisk "<" by wybrać poprzednią wartość z listy wartości. 
Natomiast naciśnięcie przycisku ">" spowoduje wybranie 
następnej pozycji z listy wartości.. 

Mały klawisz "v" służy do otwierania menu z listą wartości. 
Aby rozwinąć to menu z dostępną listą wartości naciśnij 
kursorem myszy na tym przycisku. Z rozwiniętego menu wybierz 
żądaną wartość i kliknij na nią myszką - spowoduje to zmianę 
wartości.  
Alternatywnym sposobem wyboru wartości z otworzonego 
menu jest użycie klawiszy strzałek Góra/Dół z klawiatury 
komputera by poruszać się do pożądanej pozycji a następnie 
wybór zatwierdzić klawiszem Enter. 

Zmiana wartości może zostać również dokonana przez 
przesunięcie kursora myszką nad przycisk zmiany wartości, a 
następnie obracając kółkiem myszy (jeśli jest dostępne) zmienić 
wartość bez naciskania jakiegokolwiek klawisza myszy. 

Innym sposobem zmiany wartości jest wybranie 
(aktywacja) tej nastawy i zmiana wartości użycie strzałek 
Prawo/Lewo z klawiatury komputera. 

Regulacja może również być wywołana poprzez naciśnięcie 
klawisza szybkiego dostępu. Oznaczenie takiego klawisza jest 
zawsze podkreślone w nazwie rodzaju regulacji np. D w Depth. 
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Takie klawisze pozwalają jedynie na wybór regulacji ostatnio 
wywołanego paska kontrolnego. Poruszanie się wewnątrz 
aktywnego paska narzędzi odbywa się za pomocą klawiszy 
strzałek „Góra” i „Dół” klawiatury komputera (pod warunkiem 
że wewnątrz paska narzędzi dostępna jest możliwość 
poruszania się po zawartości). Poruszanie się po zakładkach 
wewnątrz aktywnego paska narzędzi jest możliwe poprzez 
naciskanie klawiszy „Page Up” i „Page Down” z klawiatury 
komputera. 

 
 
Regulacja przy pomocy suwaka 
 
 Nastawa ta wyświetla jakiego rodzaju parametr jest 

regulowany np. Power (moc), aktualną wartość np. 47 i jednostkę 
pomiaru np. %. 

Aby zmienić wartość tej regulacji najedź kursorem na wskaźnik 
suwaka, naciśnij lewy klawisz myszy i przesuń wskaźnik do momentu 
uzyskania pożądanej wartości. 

Alternatywnym sposobem zmiany wartości jest kilkukrotne 
kliknięcie lewym klawiszem myszy w prawym lub lewym końcu suwaka. 
Wskaźnik suwaka będzie się poruszał w kierunku, gdzie kursor myszy 
jest zlokalizowany. 
 Zmiana wartości może zostać również dokonana przez 
przesunięcie kursora myszką nad daną nastawę, a następnie obracając 
kółkiem myszy (jeśli jest dostępne) zmienić wartość bez naciskania 
jakiegokolwiek klawisza myszy.  
Wartość regulacji może być również zmieniona przy użyciu klawiatury 
komputera. Najpierw wybierz (aktywuj) żądaną regulację używając 
klawisza szybkiego dostępu - wskazany jest podkreśleniem litery w 
nazwie parametru np. P w Power. Po zaktywowaniu zmiana wartości 
kontroli może dobyć się poprzez klikanie na klawisze strzałek 
Prawo/Lewo. Klawisze szybkiego dostępu pozwalają jedynie na wybór 
regulacji ostatnio wywołanego paska kontrolnego. Poruszanie się 
wewnątrz aktywnego paska narzędzi odbywa się za pomocą klawiszy 
strzałek „Góra” i „Dół” klawiatury komputera (pod warunkiem że 
wewnątrz paska narzędzi dostępna jest możliwość poruszania się po 
zawartości). Poruszanie się po zakładkach wewnątrz aktywnego paska 
narzędzi jest możliwe poprzez naciskanie klawiszy „Page Up” i „Page 
Down” z klawiatury komputera. 

 

 

 
 

 

 
Regulacja przy pomocy pola wyboru CheckBox 
 
Regulacja pola wyboru CheckBox zazwyczaj wskazuje czy dana 

opcja jest włączona czy nie. Dana opcja jest włączona (np. zmiana 
kierunku skanowania) jeżeli odpowiadające mu pole wyboru jest 
zaznaczone                („x” = włączone). Zmiana statusu tej nastawy 
dokonywana jest przez kliknięcie myszą na polu wyboru. 
 Zmiana wartości może być również dokonana przez 
przesunięcie kursora nad daną nastawę a następnie przekręcenie rolki 
w myszy (jeżeli jest dostępna) w przód / tył bez naciskania żadnego 
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klawisza myszy.  
 

W przypadku zmiany wartości przy użyciu klawiatury po pierwsze 
należy wybrać (aktywować) tę nastawę a następnie dokonać zmiany 
wartości używając strzałek klawiatury lewo / prawo.  

W zależności od ustawienia indywidualnych opcji wartości mogą 
być zmienione natychmiastowo przez naciśnięcie odpowiadającego mu 
klawisza szybkiego dostępu który jest wskazany podkreśleniem litery w 
nazwie parametru (np. C dla zmiany nastawy Change Scan Direction).  

 Klawisz szybkiego dostępu działa jedynie gdy klawisz regulacji 
jest aktywny. 
 

Klawisz z menu 
 
Akcja która jest przypisana do tych dużych klawiszy może zostać 

wywołana poprzez naciśnięcie takiego przycisku za pomocą myszy. 
Alternatywnym sposobem jest użycie klawisza szybkiego dostępu z 

klawiatury który jest wskazany podkreśleniem litery w nazwie 
parametru (np. A w nastawie Area). 

Inne działania które są przypisane do tej regulacji mogą być 
wywołane poprzez naciśnięcie klawisza „v”, a następnie wybór z 
rozwiniętego menu żądanej pozycji. W niektórych przypadkach wybór 
danej pozycji z menu powoduje, że staje się ona automatycznie 
regulacją domyślną dla tego klawisza i następnym razem być wywołana 
jedynie przez klikniecie tego dużego klawisza bez potrzeby 
ponownego rozwijania menu. 

 

 

 
 

 
 

 
Regulacja przy pomocy pola wyboru ComboBox  
 

 ComboBox zwykle zawiera listę wartości tekstowych lub 
numerycznych. By wybrać którąś z dostępnych wartości z listy 
należy kursor myszy przesunąć na małe klawisze ze strzałkami 
góra/dół i je naciskać. Wybór żądanej wartości polega na 
kliknięciu na niego lewym klawiszem myszy, spowoduje to 
zamknięcie listy, a wybrana wartość pojawi się w kratce 
ComboBox. 

Jeśli lista zawiera wiele możliwych do wyboru wartości 
zostanie ona rozwinięta wraz z pionowym suwakiem. Jeżeli 
żądana wartość jest niewidoczna należy przewinąć dostępne 
wartości poprzez naciśnięcie lewego klawisza myszy na 
przycisku suwaka do momentu pojawienia się żądanej wartości i 
następnie kliknąć na nią lewym klawiszem myszy. 
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4. Wskazania stanu Aparatu USG 
 

System USG wskazuje swój status za pomocą różnych elementów interfejsu użytkownika. Jeśli 
oprogramowanie USG nie jest uruchomione, stan systemu USG jest oznaczony zieloną lub czerwoną 
ikoną w zasobniku systemowym. 

 

  
 

Zielona ikona oznacza, że system jest podłączony, włączony, można rozpocząć programowanie 
USG. Czerwona ikona oznacza, że należy sprawdzić, czy ultrasonograf jest włączony (podłączony kabel 
zasilania, przycisk zasilania jest włączony), oraz czy kabel USB (Universal Serial Bus) jest podłączony do 
portu USB komputera. Jeżeli po prawidłowej instalacji systemu, połączeniu i zasilaniu wskaźnik ten 
pozostaje czerwony, skontaktuj się z pomocą techniczną i wyślij informacje o systemie, jak to jest 
opisane w „Rozwiązywanie problemów” 
 

Podczas uruchamiania i użytkowania oprogramowania USG, stan systemu jest wskazany na 
przycisku oprogramowania w lewym górnym rogu  

  
 
Jeśli sonda ultradźwiękowa jest podłączona, a system może być używany do badania USG, 

przycisk pokazuje nazwę sondy (lub „Nieznana sonda”- jeśli podłączona sonda nie jest obsługiwana). 
Jeśli sonda ultradźwiękowa jest odłączona, kierunkowość mocy jest wyłączona lub kabel USB jest 
odłączony, przycisk ten zmienia się na „No Probe”. Oznacza to, że w celu rozpoczęcia skanowania 
znowu wymagane są pewne działania użytkownika: Podłączyć sondę, jeżeli została odłączona, 
sprawdzić zasilanie (kabel, bateria), sprawdzić podłączenie kabla przez USB. 

 
Jeśli komputer systemu USG jest wyposażony w baterie (opcja), oprogramowanie może 

wyświetlać stan akumulatora komputera i status kierunkowości w prawym dolnym rogu w pobliżu 
wskaźnika postępu cine. 

  
 
Zielony lub czerwony wskaźnik pokazuje stan kierunkowości dokładnie tak, jak to wynika z 

wyżej wymienionych zielonej lub czerwonej ikony w zasobniku systemowym. Czerwony wskaźnik 
oznacza, że trzeba włączyć kierunkowość mocy (lub podłączyć go do sieci) w celu dalszego korzystania 
z systemu. W przypadku LogicScan 64 FLT-1T i systemów Clarus czerwony wskaźnik wskazuje również, 
że akumulator jest rozładowany i trzeba go naładować. Procent poniżej ikony baterii pokazuje stan 
komputera (nie kierunkowość) baterii. 

 
 
Podczas inicjalizacji systemu USG, oprogramowanie może wyświetlić okno komunikatu o 

błędzie zależnym od używanego sprzętu i zmiany oprogramowania. Znaczenie tych pól komunikatu jest 
opisane poniżej. 
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To okno komunikatu wyświetlane jest podczas uruchamiania programów, jeśli oprogramowanie 
nie może zlokalizować kierunkowości w systemie. Zwykle dzieje się tak w następujących sytuacjach:  
1) ultrasonograf nie jest podłączony do portu USB komputera.  
2) Ultrasonograf jest podłączony do portu USB, ale nie jest włączony (lub baterie są rozładowane) lub 
zasilacz znajduje się poza zasięgiem napięcia.  
3) Ultrasonograf nie jest zainstalowany lub nie jest poprawnie zainstalowany w systemie operacyjnym 
Windows. 

 

 
 

To okno komunikatu jest wyświetlane jeśli ultrasonograf nie jest włączony lub zasilacz znajduje 
się poza zasięgiem wartości napięcia. 

 

 
 

To okno komunikatu jest wyświetlane gdy ultrasonograf nie jest włączony lub jeśli pojawia się 
błąd podczas inicjalizacji. 
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5. Rozpoczęcie badania nowego pacjenta 
 
 
W celu rozpoczęcia badanie nowego pacjenta należy wykonać poniższe działania: 

1. Kliknij klawisz “Pacjent”  dostępny w dolnym pasku narzędziowym lub pod klawiszem 
szybkiego dostępu “8”. 
2. W otwartym oknie nowego pacjenta kliknij klawisz “Nowy Pacjent” ("New patient"). 
3. Wybierz rodzaj badania. 
4. Wpisz nazwisko pacjenta oraz inne dane np. datę urodzenia, ID, płeć, LMP czy OB. 
5. Wpisz nazwisko lekarza wykonującego badanie. 
6.Opcjonalnie wybierz żądaną nastawę własną (preset) która będzie użyta do badania. 
7. Kliknij klawisz “OK”, spowoduje to zamknięcie karty pacjenta oraz usunięcie uprzednio wykonanych 
pomiarów i badań. Działanie to przygotuje system do badania nowego pacjenta. 
 

 
 
Powierzchnia Komentarzy na dole okna dialogowego „Pacjent”, pozwala na wpisanie komentarzy, 
które będą widoczne w jego dolnej części zapisany/drukowany raport. Aby pokazać/ukryć kontrolkę 
komentarzy pre-efined, kliknij przycisk „Templates”. Kontrole na prawym boku w zakładce „Uwagi” 
pozwalają wybrać z listy i wstawić (przycisk „<”) zaprogramowane teksty (szablonów komentarzy) w 
polu komentarza. Do tworzenia nowego szablonu, użyj przycisku „Nowy”, wpisz nazwę szablonu i tekst 
szablonu. Aby zmienić układ nazwy szablonu na liście, przeciągnij i wypuść elementy listy z myszką 
(naciśnij lewy przycisk myszy na wybraną pozycję, aby przejść, przesuń kursor myszy z żądanym 
element do nowej lokalizacji, zwolnij przycisk myszy). 
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Przyciski „Edytuj listę…” i „Zapisz listę” poniżej nazwy pola pozwalają na wprowadzenie i 
zapisanie zdefiniowanej listy nazw, które można następnie wybrać z rozwijanej listy, która jest 
wyświetlany po kliknięciu przycisku strzałki „v” w prawą stronę pola nazwy. Każda nazwa w edycji listy 
(otwieranym po kliknięciu „Edytuj listę ...”) musi zajmować pojedynczą linię wewnątrz otwartego okna 
edycyjnego. W celu uruchomienia nowej linii na końcu linii tekstu kliknij przycisk klawiatury „Enter”. 
 
 
 Po instalacji programu użytkownik poże zdefiniować nazwę gabinetu (hospital name). Jest to 
dokonywane w opcjach programu (naciśnij przycisk "Menu->Tools->Options" i wybierz zakładkę 
"General". Inne dostępne modyfikacje zostały opisane w rozdziale Personalizacja Ustawień 
Systemowych ("Customizing Your System"). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1  Korzystanie z listy roboczej Modality DICOM 
 

Oprogramowanie to pozwala komunikować się z listą roboczą DICOM Modality (MWL) i DICOM 
Modality Przedstawimy kroki procedury (MPPS) serwerów swojego HIS / RIS (Hospital / Radiology 
Information System) i wysyłania zdjęć do DICOM PACS (Picture Archiving and Communication System). 

Tytuły aplikacji podmiotu, adresy IP i porty używane przez serwery muszą być ustawione w opcji 
„Echo Wave II” ("Menu->Narzędzia->Opcje->DICOM"). Także w tej opcji należy ustawić tytuł tej aplikacji. 

Aby dowiedzieć się, jak skonfigurować konkretny serwer DICOM (z innego komputera z trzecim 
serwerem DICOM, który nie jest częścią „Echo Wave II”), należy zapoznać się z jego instrukcją. 

Jeśli serwer DICOM obsługuje różne zestawy znaków, można również określić zestaw znaków w 
opcjach „Echo Wave II” (Menu-> Narzędzia -> Opcje -> DICOM). Listę języków odpowiadających 
konkretnym zestawom znaków można znaleźć w „Echo Wave II DICOM Oświadczenie o zgodności”. 

 
Przed rozpoczęciem używania jakichkolwiek funkcji DICOM, zalecamy, aby przeczytać „Echo Wave II 

DICOM- Deklaracja zgodności” i Deklarację Zgodności używanych serwerów trzecich i wykonać dokładne 
badania zgodności. 

 
Jeśli masz Listę roboczę serwera DICOM i jego parametry są ustawione w opcjach, do badania 

pacjentów może być wybrana z listy roboczej DICOM, która otwiera się po kliknięciu „Wybierz pacjenta 
z Listy roboczej DCOM” przyciskiem wewnątrz okna „Pacjent”. 
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Kontolki wewnątrz grupy „Lista roboczego zapytania DCOM” pozwala na ustalenie następujących 
parametrów zapytania, które są wysyłane do serwera Listy roboczej DICOM: 

 Planowana data 
 Planowany czas 
 Numer inwentarzowy 
 Imię I nazwisko pacjenta 
 ID Pacjenta 
 Data urodzenia pacjenta 
 Imię i nazwisko lekarza 
 Wybierz serwer z Listy roboczej, który przywraca tylko przedmioty, które zostały przypisane dla 

tej aplikacji Entity. 
 
 

Jeśli pola zapytań są puste, serwer nie używa wartości z tych pól do filtrowania. Jeśli ujęto datę / 
czas, jego format musi odpowiadać temu, który jest obecnie wykorzystywany przez system operacyjny 
Windows (oprogramowanie konwertuje go do formatu DICOM). Wewnątrz numeru dostępu, nazwy 
pacjenta, ID pacjenta, lekarza, nazwy pola kwerendy można użyć symboli wieloznacznych (symbol "*" 
oznacza liczbę dowolnych znaków). Ta Aplikacja Nazwy podmiotu jest dostępna w opcji 
oprogramowania ("Menu->Narzędzie->Opcje->DICOM). 

 
Lista robocza zapytania jest wysyłana do serwera, jeśli w środku aktywnego pola klikniemy  „Enter” 

na klawiaturze lub po kliknięciu guzika „Wyślij zapytanie”. Jeśli Lista robocza DICOM jest otwarta, a 
użytkownik nie wykonuje żadnych działań (wybór przedmiotów, kliknięć przycisków) z Listy roboczej do 
~ 5 minut, program automatycznie wysyła zapytanie do serwera i Lista robocza podlega aktualizacji. 
Komunikacja z serwerem i przetwarzanie zapytań może zająć trochę czasu. 
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Uzyskane wyniki Liste roboczej (jeśli są) są wyświetlane wewnątrz wielokolumnowej kontroli „Listy 
robocza DCOM”. Domyślnie wyświetlane są pozycje Listy roboczej w kolejności, która jest odbierana z 
serwera. Aby zmienić listę zamówień, należy kliknąć myszką na nagłówki kolumn aby zmienić ich 
kolejność. 
 
 W celu rozpoczęcia badania pacjenta, wybierz jego nazwę w „Lista robocza DCOM”, przeczytaj 
informacje o chorym wewnątrz wybranej „Listy roboczej elementów informacji DICOM”, wpisz nazwę 
protokołu w polu tekstowym „nazwa protokołu”, kliknij przycisk „Rozpocznij badanie”, blisko Listy 
roboczej klikając „Zamknij Listę roboczą”, wybierz typ badania wewnątrz okna „Pacjent” i wprowadzić 
wszelkie dodatkowe informacje o pacjencie, w pobliżu okna „Pacjent”, klikając przycisk „OK.”. 
 

Podczas badania wykonuj skanowanie zdjęć, pomiarów, obliczeń, zapisywanie, drukowanie, 
wysyłanie zdjęć do żądanego serwera PACS. W celu zakończenia badania pacjenta, który został wybrany 
z Listy roboczej DICOM, otwórz okno „Pacjent”, otwórz Listę roboczą DICOM, wybierz pacjenta, 
którego badanie chcesz zakończyć (jeżeli jest zaznaczony inny pacjent), kliknij przycisk „Zakończ 
badanie”. 

 
W celu przerwania badania pacjenta, który został wybrany z liście roboczej DICOM, otwórz okno 

„Pacjent”, otwórz Listę roboczą DICOM, wybierz pacjenta, którego badanie chcesz przerwać (jeżeli jest 
zaznaczony inny pacjent), wybierz powód przerwania „powód przerwania”, kliknij przycisk „Przerwij 
badanie”. 

Po zakończeniu/przerwaniu badania można wybrać innego pacjenta z Listy roboczej oraz 
rozpocząć badanie lub zamknąć listę roboczą i wewnątrz okna „Pacjent” rozpocząć badanie nowego 
pacjenta, który nie został wymieniony w liście roboczej. 
 
 
 
 
 
 
 
Ważne !! 

Jeśli zaczynasz badanie pacjentów z Listy roboczej DICOM, nie zmieniaj  po tym jego nazwy lub 
identyfikatora ręcznie, ponieważ to zmieni informacje o tożsamości pacjenta i może spowodować 
dodanie niepoprawnie sformatowanych lub duplikatów danych do serwera bazy danych. 

Jeśli zauważyłeś, że Lista robocza DICOM Serwera wprowadziła nieprawidłową nazwę pacjenta, 
ID lub inne informacje, korekta bazy danych musi być wykonana przy użyciu oprogramowania serwera 
baz danych (nie jest częścią „Echo Wave II”). 

Kiedy wewnątrz panelu Listy roboczej DICOM klikniesz przycisk „Rozpocznij badanie”, „Zakończ 
badanie”, oprogramowanie wysyła informacje o zmianie statusu badania na serwer MPPS (jeśli jest 
skonfigurowany), wysyła zapytanie do serwera Listt roboczej MWL i aktualizacji, powołując się na 
polecenie „Nowy pacjent” 
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5.2. Korzystanie z listy dziennej 
 

Dzienna lista pacjentów jest zwykle używana do raportów kontrolnych dla pewności, że 
wszystkie przypadki mają przypisane sobie wyniki. Informacje o pacjencie dodawane są do listy dziennej 
za pomocą kliknięcia w okno „Pacjent” przyciskiem „Dodaj informację o pacjencie do listy dziennej”. 
Dzienna lista jest owierana poprzez kliknięcie w przycisk „Lista dzienna” w pasku narzędzi okna 
„Pacjent” 

 

 
 

Kontrolki w “Shown columns” (kolumnach wyświetlanych) pozwalają wybrać wyświetlane 
informacje o pacjencie na tworzonej liscie. Pole „Daily list date” umożliwia wybór daty. „Delete selected 
list item” pozwala usunąć przypadkowo dadane lub niepoprawnie wprowadzone dane. „Print 
preview…” umożliwia podgląd listy przed jej wydrukiem. Przycisk “Print” pozwala na wydrukowanie 
listy wybraną drukarką. Jeżeli opcja "Automatically add information to daily list when Patient window is 
closed with OK button" (“Automatycznie dodaj informacje o pacjencie do listy dziennej po zamknięciu 
okna „Pacjent” przyciskiem OK) jest włączona, oprogramowanie automatycznie doda informacje o 
pacjencie po każdym zamknięciu okna Pacjent przyciskiem OK (o ile informacje te są inne od wcześniej 
dodanych) i nie ma potrzeby każdorazowego zaznaczania opcji „Dodaj informacje o pacjencie do listy 
dziennej”. Kiedy zostanie wprowadzona nowa informacja, oprogramowanie automatycznie wybierze 
listę dzienną i doda do niej informacje, bez względu na datę wprowadzoną poprzednio w pole „Daily list 
date”. 
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6. Przebieg typowego badania ultrasonograficznego 
 
 W celu wykonania badania USG należy wykonać poniższą procedurę: 
 

1. Otwórz okno informacji o pacjencie poprzez naciśnięcie “Pacjent” ("Patient")  lub klawisza 
szybkiego dostępu 8 na klawiaturze komputera. Wybierz rodzaj badania i wprowadź dane pacjenta. 

Zamknij okno klikając klawisz „OK” . 
2. Wybierz tryb skanowania klikając na odpowiedni klawisz (lub odpowiadający mu klawisz szybkiego 
dostępu (F1-Fn)) znajdujący się w górnym pasku narzędziowym.  
3. Jeśli wykonujesz badanie w trybie M ustaw znacznik osi prezentacji w wymaganej pozycji. Jeśli 
wykonujesz badanie w trybie Color Doppler, dostosuj wielkość i umiejscowienie okna dopplerowskiego. 
Jeżeli badanie jest w trybie PW-mode, wyreguluj pozycję i rozmiar bramki próbkowania trybu PW. 
4. Jeśli konieczne wyreguluj obraz wybranego trybu prezentacji przy użyciu nastaw dla tego trybu. 
5. Użyj odpowiedniego protokołu medycznego do wykonania badania USG.  

6. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji by zamrozić obraz USG.  
7. Wykonaj pomiary (jeśli to konieczne).  
8. Dodaj komentarz (jeśli to konieczne).  
9. Zapisz i/lub wydrukuj wynik badania i raport.  

10. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji by ponownie powrócić do trybu 
badania.  
11. Opcjonalnie powtórz kroki 2-11 w celu wykonania badania USG przy użyciu innej projekcji i trybów 
badania.  
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7. Wybór trybu prezentacji 
 

W celu przełączenia stanu akwizycji (odmrożenia / zamrożenia obrazu USG) w każdym trybie 

należy nacisnąć klawisz "Freeze/Run"  znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu lub 
klawisz spacji.  
 
 Przed wyborem trybu prezentacji obraz USG musi być odmrożony (tryb RUN). Jeżeli obraz USG 

jest w trybie FREEZE należy nacisnąć klawisz lub klawisz spacji by rozpocząć badanie USG. 
 W celu przełączenia w  tryb prezentacji B (2D) z każdego innego trybu prezentacji należy 

nacisnąć klawisz  znajdujący się na górnym pasku narzędziowym lub naciśnij klawisz szybkiego 
dostępu F1 
 
 Generalnie zmiana trybu prezentacji odbywa się poprzez naciśnięcie odpowiadającego klawisza 
trybu (lub klawiszy szybkiego dostępu F1-F6 które są opisane na tych przyciskach) z piktogramami 
pożądanego trybu. 
 

Rysunek trybu Opis trybu prezentacji 

 Tryb B (2D) (B - Brightness) 

 Tryb skanowania trapezowego (opcja). 

 Tryb skanowania wiązanego (opcja). 

 Tryb podwójny Dual (B+B) 

 Tryb poczwórny Quad (4B) 

 Tryb B ze znacznikiem osi prezentacji trybu M 

 Tryb M (M - Motion) 

 Tryb B+M  

 Color Doppler: CFM tryb (CFM - Color Flow Mapping) 

 Color Doppler: PDI tryb (PDI - Power Doppler Imaging) 

 Color Doppler: tryb DPDI (Directional PDI)  

 Tryb B mode – obraz z linią PW (PW-line) 

 Trryb PW mode (PW - Pulsed Wave) 

 Tryb B+PW mode (Duplex) 

 Color Doppler tryb obrazowania z linią PW (PW-line) 

 Color Doppler + PW mode (Triplex) 
 
 Proszę zwrócić uwagę, że funkcja klawiszy szybkiego dostępu jest ustalona, ale działanie (tryb 
badania) który wywoła wybór tych klawiszy szybkiego dostępu może być różny w zależności od 
aktualnie wybranego trybu prezentacji badania. 
 
Dostępne tryby skanowania zależą od typu skanera stosowanych ultradźwięków. Nieaktywne przyciski 
w niektórych trybach skanowania oznaczają, że nie są one dostępne w tym trybie skanowania dla 
podłączonego ultrasonografu lub nie mogą być wybrane bezpośrednio w aktualnym trybie skanowania 
(na przykład, mogą być wybrane wyłącznie w trybie B). 
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7.1 Tryb prezentacji B 
 
 W celu wyboru trybu prezentacji B należy wykonać poniższe działania: 

1. Naciśnij przycisk trybu "B mode"  lub naciśnij klawisz szybkiego dostępu F1 na 
klawiaturze  
2. Opcjonalnie wyreguluj obraz trybu prezentacji B  używając nastaw dla tego trybu dostępnych po 

lewej stronie głównego okna programu  

3. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji  w celu zamrożenia obrazu USG (tryb 
FREEZE)  
4. Opcjonalnie wykonaj pomiary i dodaj komentarze (jeśli konieczne)  
5. Zapisz i/lub wydrukuj obraz (jeśli konieczne). 

6. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji w celu ponownego rozpoczęcia 
badania  
7. Opcjonalnie powtórz kroki 2-6 w celu wykonania większej ilości badań w trybie B. 
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7.2 Tryb podwójnej prezentacji B+B 
 
 W celu wyboru trybu prezentacji B+B (Dual mode) należy wykonać poniższe działania:  

1. Jeżeli obraz USG jest zamrożony, naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji na 
klawiaturze komputera by go odmrozić.  

2. Jeżeli aktualny tryb prezentacji jest inny niż B (B mode), naciśnij przycisk  lub klawisz 
szybkiego dostępu "F1" by przełączyć aparat w tryb prezentacji B (B mode). 
3. Opcjonalnie wyreguluj obraz trybu prezentacji B  używając nastaw dla tego trybu dostępnych po 
lewej stronie głównego okna programu. 

4. Naciśnij przycisk “Dual"  na górnym pasku narzędziowym lub klawisz szybkiego dostępu 
"F3" w celu przełączenia w tryb Dual i wyświetlenia dwóch obrazów USG. Obraz z lewej strony będzie w 
trybie RUN natomiast obraz z prawej strony będzie zamrożony.  
5. W celu zamrożenia jednego obrazu I odmrożenia drugiego (zmiana aktywnego obrazu) naciśnij 

przycisk “Dual”  na górnym pasku narzędziowym lub klawisz szybkiego dostępu "F3". 
Wybrany (aktywny) obraz jest zaznaczony małym prostokątem wokół znacznika kierunku badania. 
Wykonaj tę operację tyle razy, by osiągnąć pożądane obrazy USG.  

6. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji na klawiaturze komputera w celu 
zamrozenia obrazu USG.  
7. Opcjonalnie wykonaj pomiary i dodaj komentarz. 
8. Opcjonalnie wydrukuj i/lub zapisz obraz USG. 
9. Opcjonalnie użyj przycisku “Dual” lub klawisza szybkiego dostępu "F3" w celu wybrania żądanego 
zamrożonego obrazu USG.  

10. Opcjonalnie naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji na klawiaturze komputera 
w celu rozpoczęcia badania na wybranym obrazie. 
11. Opcjonalnie powtórz kroki 5-10 w celu wykonania więcej badań w trybie Dual mode. 
 
UWAGA: Jeżeli w opcjach została skonfigurowana opcja, wybór i zmiana stanu freeze/run właściwego 
obrazu może zostać wykonana poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy na tym obrazie.  
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7.3 Tryb poczwórnej prezentacji Quad (4B) 
 
 W celu wyboru prezentacji Quad mode należy wykonać poniższe działania: 

1. Jeżeli obraz jest zamrożony, należy go odmrozić naciskając przycisk "Freeze/Run"  lub 
klawisz spacji na klawiaturze komputera.  

2. Jeżeli aktualny tryb prezentacji jest inny niż tryb B mode, należy nacisnąć przycisk "B mode"  
lub klawisz szybkiego dostępu "F1" w cely przełaczenia w tryb . 
3. Opcjonalnie wyreguluj jakość obrazu trybu B używając nastaw trybu B znajdujących się po lewej 
stronie okna głównego programu 

4. Naciśnij przycisk “v” znajdujący się po prawej stronie przycisku “Dual"                     
i następnie z dostępnego menu wybierz pozycję “Quad mode”. Wygląd i działanie przycisku “Dual” 

zostanie zmienione na tryb “Quad” . Program zostanie przełączony w tryb Quad mode. 
Lewy górny obraz będzie w trybie RUN, natomiast pozostałe będą zamrożone.  
5. W celu zamrożenia jednego i odmrożenia innego obrazu (zmiany aktywnego obrazu USG) należy 

nacisnąć przycisk “Quad”  na górnej belce narzędziowej lub klawisz szybkiego dostępu 
"F3". Wybrany (aktywny) obraz jest zaznaczony małym prostokątem wokół znacznika kierunku badania. 
Wykonaj tę operację tyle razy, by uzyskać pożądany obraz USG.  

6. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji na klawiaturze komputera by zamrozić 
obraz USG.  
7. Opcjonalnie wykonaj pomiary i dodaj komentarz. 
8. Opcjonalnie wydrukuj i/lub zapisz obraz USG.  
9. Opcjonalnie użyj przycisku “Quad” lub klawisza szybkiego dostępu "F3" w celu wyboru żądanego 
zamrożonego obrazu USG. 

10. Opcjonalnie naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji na klawiaturze komputera 
w celu rozpoczęcia badania na wybranym obrazie.  
11. Opcjonalnie powtórz kroki 5-10 w celu uzyskania większej ilości obrazów w trybie Quad mode. 
 
UWAGA: Jeżeli w opcjach została skonfigurowana opcja, wybór i zmiana stanu freeze/run właściwego 
obrazu może zostać wykonana poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszy na tym obrazie. 
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7.4 Tryb prezentacji B+M 
 
 W celu wyboru trybu prezentacji B+M: należy wykonać poniższe działania: 

1. Jeżeli obraz jest w trybie FREEZE, należy go odmrozić naciskając przycisk "Freeze/Run"  
lub nacisnąć klawisz spacji na klawiaturze;  

2. Jeżeli obecny tryb prezentacji jest inny niż tryb B należy nacisnąć przycisk  lub klawisz 
szybkiego dostępu F1 w celu przełączenia w tryb B 
 
3. Opcjonalnie wyreguluj jakość obrazu trybu B używając nastaw trybu B znajdujących się po lewej 
stronie okna głównego programu  

4. Naciśnij przycisk trybu "B with M-line" ("M-line")  lub klawisz szybkiego dostępu F2 na 
klawiaturze w celu przełączenia w tryb prezentacji B ze znacznikiem osi prezentacji dla trybu M  
5. W celu ustawienie znacznika osi prezentacji w żądanej pozycji kliknij lewym klawiszem myszy na 
obrazie USG w wybranym miejscu. Innym sposobem ustawienia znacznika jest użycie regulacji „Line 
Position” znajdującej się z lewej strony ekranu przy trybie prezentacji M. 

6. Naciśnij przycisk trybu B+M  lub klawisz szybkiego dostępu F2 na klawiaturze w celu 
przełączenia w tryb obrazowania B+M. 
7. Jeśli konieczne ponownie ustaw znacznik osi prezentacji przez kliknięcie lewym klawiszem myszy na 
obrazie USG lub użyj regulacji „Line Position” znajdującej się z lewej strony ekranu przy trybie 
prezentacji M. 
8. Jeśli konieczne popraw jakość obrazu prezentacji M używając narzędzi znajdujących się po lewej 
stronie okna głównego programu. 

9. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji na klawiaturze komputera by zamrozić 
obraz USG. 
10. Opcjonalnie wykonaj pomiary i dodaj komentarz. 
11. Opcjonalnie wydrukuj i/lub zapisz obraz USG. 

12. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji w celu ponownego rozpoczęcia 
badania. 
13. Opcjonalnie powtórz kroki 4-12 w celu uzyskania większej ilości obrazów USG w trybie B+M. 

14. Naciśnij przycisk "B mode"  lub klawisz szybkiego dostępu "F1" by przełączyć aparat w tryb 
prezentacji B (B mode). 
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7.5 Tryb prezentacji M 
 
 W celu wyboru trybu prezentacji M należy wykonać poniższe działania: 

1. Jeżeli obraz jest w trybie FREEZE, należy go odmrozić naciskając przycisk "Freeze/Run"  
lub nacisnąć klawisz spacji na klawiaturze; 

2. Jeżeli obecny tryb prezentacji jest inny niż tryb B należy nacisnąć przycisk  lub klawisz 
szybkiego dostępu F1 w celu przełączenia w tryb B. 

3. Naciśnij przycisk trybu "B with M-line" ("M-line")  lub klawisz szybkiego dostępu F2 na 
klawiaturze w celu przełączenia w tryb prezentacji B ze znacznikiem osi prezentacji dla trybu M 
4. W celu ustawienie znacznika osi prezentacji w żądanej pozycji kliknij lewym klawiszem myszy na 
obrazie USG w wybranym miejscu. Innym sposobem ustawienia znacznika jest użycie regulacji „Line 
Position” znajdującej się z lewej strony ekranu przy trybie prezentacji M. 

5. Naciśnij przycisk trybu "M mode"  na górnym pasku narzędziowym lub klawisz szybkiego 
dostępu "F4" w celu wyświetlenia obrazu USG w trybie M mode. 

6. Opcjonalnie naciśnij przycisk trybu "B with M-line" ("M-line")  na górnym pasku 
narzędziowym lub klawisz szybkiego dostępu "F4" w celu wyświetlenia obrazu w trybie B mode ze 
znacznikiem osi prezentacji dla trybu M , a następnie wyreguluj znacznik osi prezentacji i ponownie 

naciśnij przycisk trybu "M mode"  lub klawisz szybkiego dostępu "F4" w celu wyświetlenia 
obrazu w trybie prezentacji M mode. 
7. Jeśli konieczne popraw jakość obrazu prezentacji M używając narzędzi znajdujących się po lewej 
stronie okna głównego programu. 

8. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji na klawiaturze komputera by zamrozić 
obraz USG. 
9. Opcjonalnie wykonaj pomiary i dodaj komentarz. 
10. Opcjonalnie wydrukuj i/lub zapisz obraz USG. 

11. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji w celu ponownego rozpoczęcia 
badania. 
12. Opcjonalnie powtórz kroki 4-11 w celu uzyskania większej ilości obrazów w trybie prezentacji M 
mode. 

13. Naciśnij przycisk "B mode"  lub klawisz szybkiego dostępu "F1" by przełączyć aparat w tryb 
prezentacji B (B mode). 
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7.6 Tryb Color Doppler (opcja) 
 
 W celu wyboru trybu Color Doppler należy wykonać poniższe działania:  

1. Jeżeli obraz jest w trybie FREEZE, należy go odmrozić naciskając przycisk "Freeze/Run"  
lub nacisnąć klawisz spacji na klawiaturze 

2. Jeżeli obecny tryb prezentacji jest inny niż tryb B należy nacisnąć przycisk  lub klawisz 
szybkiego dostępu F1 w celu przełączenia w tryb B. 
3. Opcjonalnie wyreguluj jakość obrazu trybu B używając nastaw trybu B znajdujących się po lewej 
stronie okna głównego programu. 

4. Naciśnij przycisk trybu "CFM mode"  na górnym pasku narzędziowym lub naciśnij klawisz 
szybkiego dostępu "F5" na klawiaturze komputera w celu przełączenia aparatu w tryb CFM mode. 

5. Opcjonalnie naciśnij przycisk zmiany trybu  na górnym pasku narzędziowym lub naciśnij 
klawisz szybkiego dostępu "F4" na klawiaturze komputera by przełączyć kolejno pomiędzy trybami 
Color Doppler: PDI -> DPDI -> CFM. 
6. Opcjonalnie wybierz żądany tryb Color Doppler (CFM, PDI, DPDI) z dostępnego menu po naciśnięciu 

przycisku "v" po prawej stronie przycisku Color Doppler  a następnie zaakceptuj wybór 

poprzez wybranie żądanej pozycji z menu. . 
7. Ustaw rozmiar i umiejscowienie okna trybu Color Doopler używając narzędzi regulacji znajdujących się 
z lewej strony okna głównego programu. Alternatywnym sposobem zmiany pozycji okna Dopplera jest 
przesunięcie kursora nad to okno a następnie przy wciśniętym lewym klawiszu myszy przesunąć okno w 
żądane położenie – zwolnienie klawisza umiejscowi okno w wybranym miejscu. Zmiana rozmiaru okna 
Dopplera również może zostać dokonana za pomocą myszy. W tym celu należy przesunąć kursor nad 
krawędź okna Dopplera którą chcemy zmienić, wcisnąć lewy klawisz myszy i przesunąć ją w żądane 
miejsce – zwolnienie klawisza spowoduje zakończenie procesu zmiany wielkości. 
8. Jeśli konieczne wyreguluj jakość obrazu trybu Color Doppler używając narzędzi dla tego trybu 
znajdujących się po lewej stronie okna głównego programu. 

9. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji na klawiaturze komputera by zamrozić 
obraz USG. 
10. Opcjonalnie wykonaj pomiary i dodaj komentarz. 
11. Opcjonalnie wydrukuj i/lub zapisz obraz USG. 

12. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji w celu ponownego rozpoczęcia 
badania.. 
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13. Opcjonalnie powtórz kroki 6-12 w celu uzyskania większej ilości obrazów w trybie Color Doppler. 

14. Naciśnij przycisk "B mode"  lub klawisz szybkiego dostępu "F1" by przełączyć aparat w tryb 
prezentacji B (B mode). 
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7.7 Tryb B+PW, Duplex (opcja) 
 
 W celu wyboru trybu B+PW (B+PW mode), należy wykonać poniższe czynności:  

1. Jeżeli obraz jest w trybie FREEZE należy go odmrozić naciskając przycisk "Freeze/Run"  
lub nacisnąć klawisz spacji na klawiaturze 

2. Jeżeli obecny tryb prezentacji jest inny niż tryb B mode, należy nacisnąć przycisk "B mode"  
lub klawisz szybkiego dostępu "F1" na klawiaturze komputera w celu przełączenia w tryb B mode. 
3. Opcjonalnie wyreguluj jakość obrazu trybu B używając nastaw trybu B znajdujących się po lewej 
stronie okna głównego programu. 

4. Naciśnij przycisk trybu "B z PW-line" ("PW-line")  na górnym pasku narzędziowym lub klawisz 
szybkiego dostępu "F6" na klawiaturze komputera by wyświetlić obraz trybu B mode z linią PW (PW 
line) na nim.  
5. Naciśnij lewy klawisz myszy na obrazie USG trybu B mode w celu wyboru ustalenia pozycji bramki 
Dopplerowskiej (PW sample volume). Alternatywnym sposobem wyboru PW-line jest użycie nastaw                
"PW Line Position" znajdujących się po lewej stronie paska narzędzi trybu PW mode. Wyreguluj wielkość 
i pozycję bramki Dopplerowskiej PW używając nastaw znajdujących się po lewej stronie paska narzędzi 
trybu PW mode. 

6. Naciśnij przycisk trybu "B+PW mode"  na górnym pasku narzędziowym lub klawisz szybkiego 
dostępu "F6" na klawiaturze komputera w celu przełączenia w tryb obrazowania B+PW mode. 
7. Opcjonalnie wyreguluj wielkość i pozycję bramki Dopplerowskiej PW przez naciśnięcie z lewym 
klawiszem myszy na obrazie trybu B mode i przy użyciu odpowiednich nastaw na lewym pasku 
narzędziowym trybu  PW mode. 
8. Opcjonalnie wyreguluj obraz trybu PW używając nastaw trybu PW mode znajdujących się na lewym 
pasku narzędziowym. 

9. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji na klawiaturze komputera by zamrozić 
obraz USG. 
10. Opcjonalnie wykonaj pomiary i dodaj komentarz. 
11. Opcjonalnie wydrukuj i/lub zapisz obraz USG. 

12. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji w celu ponownego rozpoczęcia 
badania. 
13. Opcjonalnie powtórz kroki 4-12 w celu uzyskania większej ilości obrazów w trybie B+PW. 

14. Naciśnij przycisk "B mode"  lub klawisz szybkiego dostępu "F1" by przełączyć aparat w tryb 
prezentacji B (B mode). 
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7.8 Tryb PW (opcja) 
 
 W celu wyboru trybu PW mode należy wykonać następujące czynności: 
 

1. Jeżeli obraz jest w trybie FREEZE należy go odmrozić naciskając przycisk "Freeze/Run"  
lub nacisnąć klawisz spacji na klawiaturze. 

2. Jeżeli obecny tryb prezentacji jest inny niż tryb B mode, należy nacisnąć przycisk "B mode"  
lub klawisz szybkiego dostępu "F1" na klawiaturze komputera w celu przełączenia w tryb B mode. 

3. Naciśnij przycisk trybu "B z PW-line" ("PW-line")  na górnym pasku narzędziowym lub klawisz 
szybkiego dostępu "F6" na klawiaturze komputera by wyświetlić obraz trybu B mode z linią PW (PW 
line) na nim.  
4. Naciśnij lewy klawisz myszy na obrazie USG trybu B mode w celu wyboru pozycji bramki 
Dopplerowskiej PW (PW sample volume). Alternatywnym sposobem wyboru linii PW (PW-line) jest 
użycie nastaw "PW Line Position" znajdujących się po lewej stronie paska narzędzi trybu PW mode. 
Wyreguluj wielkość i pozycję bramki Dopplerowskiej PW używając nastaw znajdujących się po lewej 
stronie paska narzędzi trybu PW mode. 

5. Naciśnij przycisk trybu "PW mode"  na górnym pasku narzędziowym lub naciśnij klawisz 
szybkiego dostępu "F4" na klawiaturze komputera w celu przełączenia w tryb obrazowania PW mode. 

6. Opcjonalnie, naciśnij przycisk trybu "B z PW-line" ("PW-line")  na górnym pasku 
narzedziowym lub klawisz szybkiego dostępu "F4" na klawiaturze komputera by wyświetlić obraz trybu 
B mode z linią PW (PW line) na nim, a następnie wyreguluj wielkość i pozycję bramki Dopplerowskiej 

PW, a następnie naciśnij ponownie przycisk trybu "PW mode"  lub klawisz szybkiego dostępu 
"F4" w celu wyświetlenia obrazu w trybie PW mode. 
7. Opcjonalnie wyreguluj obraz trybu PW używając nastaw trybu PW mode znajdujących się na lewym 
pasku narzędziowym. 

8. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji na klawiaturze komputera by zamrozić 
obraz USG. 
9. Opcjonalnie wykonaj pomiary i dodaj komentarz. 
10. Opcjonalnie wydrukuj i/lub zapisz obraz USG. 

11. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji w celu ponownego rozpoczęcia 
badania. 
12. Opcjonalnie powtórz kroki 4-11 w celu uzyskania większej ilości obrazów w trybie PW mode. 
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13. Naciśnij przycisk "B mode"  lub klawisz szybkiego dostępu "F1" by przełączyć aparat w tryb 
prezentacji B (B mode). 
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7.9 Tryb Color Doppler + PW, Triplex (opcja) 
 

W celu przełączenia w tryb Color Doppler +PW mode, należy wykonać poniższe czynności:  

1. Jeżeli obraz jest w trybie FREEZE należy go odmrozić naciskając przycisk "Freeze/Run"  
lub nacisnąć klawisz spacji na klawiaturze. 

2. Jeżeli obecny tryb prezentacji jest inny niż tryb B mode, należy nacisnąć przycisk "B mode"              
lub klawisz szybkiego dostępu "F1" na klawiaturze komputera w celu przełączenia w tryb B mode. 
3. Opcjonalnie wyreguluj jakość obrazu trybu B używając nastaw trybu B znajdujących się po lewej 
stronie okna głównego programu. 
4. Wybierz żądany tryb Color Doppler mode (tak jak to opisano w sekcji "Color Doppler mode"), 
wyreguluj rozmiar i umiejscowienie okna trybu Color Doppler. Wyreguluj jakość obrazu trybu Color 
Doppler używając narzędzi dla tego trybu znajdujących się po lewej stronie okna głównego programu.  

5. Naciśnij przycisk "CFM+PW mode" ("PDI+PW mode", "DPDI+PW mode")  na górnym pasku 
narzędziowym lub klawisz szybkiego dostępu "F6" w celu w celu wyświetlenia obrazu USG w trybie 
Color Doppler mode z PW line i zamrożonego obrazu trybu PW-mode. 
6. Naciśnij lewy klawisz myszy na obrazie USG w celu wyboru ustalenia pozycji bramki Dopplerowskiej 
(PW sample volume). Wyreguluj wielkość i pozycję bramki Dopplerowskiej PW używając nastaw 
znajdujących się po lewej stronie paska narzędzi trybu PW mode.  

7. Naciśnij przycisk trybu "B+PW mode"  na górnym pasku narzędziowym lub klawisz szybkiego 
dostępu "F6" na klawiaturze komputera w celu przełączenia w tryb obrazowania B+PW mode.  
8. Opcjonalnie wyreguluj wielkość i pozycję bramki Dopplerowskiej PW. 
9. Opcjonalnie wyreguluj obraz trybu PW używając nastaw trybu PW mode znajdujących się na lewym 
pasku narzędziowym. 

10. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji na klawiaturze komputera by zamrozić 
obraz USG. 
11. Opcjonalnie wykonaj pomiary i dodaj komentarz. 
12. Opcjonalnie wydrukuj i/lub zapisz obraz USG. 

13. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji w celu ponownego rozpoczęcia badania. 
14. Opcjonalnie powtórz kroki 4-13 w celu uzyskania większej ilości obrazów w trybie B+PW. 

15. Naciśnij przycisk "B mode"  lub klawisz szybkiego dostępu "F1" by przełączyć aparat w tryb 
prezentacji B (B mode). 
 
UWAGA: W zależności od wybranych opcji programu i używanego modelu aparatu USG, przycisk „CFM+PW mode” (przycisk szybkiego 
dostępu F6) może przełączać funkcje pomiędzy następującymi stanami: tryb CFM + PW – RUN (Triplet), tryb CFM – FREEZE + PW – RUN. Jeżeli 
aparat USG nie wspiera funkcji Triplet lub jeżeli jest ona wyłaczona w opcjach programu, wtedy są używane następujące stany prezentacji: tryb 
CFM – RUN + PW FREEZE, tryb CFM – FREEZE + PW – RUN. 
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7.10 Tryb Color Doppler i PW (opcja) 
 

Oprogramowanie ultrasonografu umożliwia przełączanie pomiędzy trybem Color Doppler a 
trybem PW mode. W celu przełączenia pomiędzy trybami Color Doppler a PW mode, należy wykonać 
poniższe czynności:  

1. Jeżeli obraz jest w trybie FREEZE należy go odmrozić naciskając przycisk "Freeze/Run"   
lub nacisnąć klawisz spacji na klawiaturze 

2. Jeżeli obecny tryb prezentacji jest inny niż tryb B mode, należy nacisnąć przycisk "B mode"  
lub klawisz szybkiego dostępu "F1" na klawiaturze komputera w celu przełączenia w tryb B mode.. 
3. Opcjonalnie wyreguluj jakość obrazu trybu B używając nastaw trybu B znajdujących się po lewej 
stronie okna głównego programu. 
4. Wybierz żądany tryb Color Doppler mode (tak jak to opisano w sekcji "Color Doppler mode"), 
wyreguluj rozmiar i umiejscowienie okna trybu Color Doppler. Wyreguluj jakość obrazu trybu Color 
Doppler używając narzędzi dla tego trybu znajdujących się po lewej stronie okna głównego programu. 

5. Naciśnij przycisk "CFM+PW mode" ("PDI+PW mode", "DPDI+PW mode")  na górnym pasku 
narzędziowym lub klawisz szybkiego dostępu "F6" w celu wyświetlenia obrazu USG w trybie Color 
Doppler mode z PW line i zamrożonym obrazem trybu PW mode.  
6. Naciśnij lewy klawisz myszy na obrazie USG w celu wyboru ustalenia pozycji bramki Dopplerowskiej 
(PW sample volume). Wyreguluj wielkość i pozycję bramki Dopplerowskiej PW używając nastaw 
znajdujących się po lewej stronie paska narzędzi trybu PW mode.  

7. Naciśnij przycisk "PW mode"  na górnym pasku narzędziowym lub klawisz szybkiego dostępu 
"F4" w celu wyświetlenia obrazu USG w trybie PW mode. 
8. Opcjonalnie naciśnij przycisk "Color Doppler z PW-line" ("PW-line (CFM)", "PW-line (PDI)", "PW-line 

(DPDI)")  na górnym pasku narzędziowym lub klawisz szybkiego dostępu "F4" w celu 
wyświetlenia obrazu USG w trybie Color Doppler mode z bramką Dopplerowską PW line na nim, 
wyreguluj wielkość i pozycję bramki Dopplerowskiej PW, a następnie naciśnij ponownie przycisk "PW 

mode"  lub klawisz "F4" w celu wyświetlenia obrazu w trybie PW mode. 
9. Opcjonalnie wyreguluj obraz trybu PW używając nastaw trybu PW mode znajdujących się na lewym 
pasku narzędziowym. 

10. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji na klawiaturze komputera by zamrozić 
obraz USG. 
11. Opcjonalnie wykonaj pomiary i dodaj komentarz. 
12. Opcjonalnie wydrukuj i/lub zapisz obraz USG. 
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13. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji w celu ponownego rozpoczęcia 
badania. 
14. Opcjonalnie powtórz kroki 4-13 w celu uzyskania większej ilości obrazów w trybie PW mode. 

15. Naciśnij przycisk "B mode"  lub klawisz "F1" by przełączyć aparat w tryb prezentacji B 
mode). 
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8. Używanie nastaw własnych programu (Presets) 
 

 
 
 W celu zastosowania nastaw własnych programu należy wykonać poniższe działania:  
1. Otwórz pasek narzędzi nastaw (Presets) – jeżeli nie jest otwarty naciskając przycisk "Presets" 

 znajdujący się na dolnym pasku narzędziowym. 
2. Przesuń kursor myszy na nazwę żądanej nastawy w dostępnej na liście nastaw by ją zastosować.  
3. Kliknij lewym klawiszem myszy by wczytać wybraną nastawę. 
4. opcjonalnie powtórz punkty 2-3 w celu zastosowania innych nastaw.  
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 Proszę zwrócić uwagę że w momencie zastosowania nastawy aparat w pierwszej kolejności 
przełącza w tryb badania jaki został użyty w czasie zapisu nastawy (funkcjonalność zależy od wybranych 
opcji programu) a następnie ustawia właściwe parametry dla dostępnych regulacji wybranego trybu.  
 
 
 W celu zastosowania nastaw własnych programu przy użyciu klawiatury komputera należy 
wykonać poniższe działania:  
 
1. Otwórz (aktywuj) lewy pasek narzędziowy Presets naciskając klawisz "7" na klawiaturze (klawisz 
szybkiego dostępu przycisku "Presets"). 
2. Wybierz żądaną nastawę używając klawiszy kierunkowych Góra/Dół. 
3. Naciśnij klawisz "Enter" na klawiaturze by potwierdzić wybór nastawy. 
4. Opcjonalnie powtórz kroki 2-3 w celu zastosowania innych nastaw własnych. 
 
 
 W celu zapisania aktualnie używanych parametrów badania jako nastawy własnej programu do 
późniejszego wykorzystania należy wykonać poniższe działania:  
1. Otwórz lewy pasek narzędziowy Presets (jeżeli nie jest otwarty) naciskając przycisk "Presets" 

 znajdujący się na dolnym pasku narzędziowym. 

2. Naciśnij przycisk "Save"  który jest zlokalizowany na dole paska narzędzi Presets. 
Efektem tego działania będzie wywołanie okna pozwalającego na wpisanie nazwy dla nastawy.  

 
3. Wewnątrz otwartego okna wprowadź nazwę dla nastawy własnej (różniącą się od innych nazw 
zapisanych nastaw) która będzie widoczna na liście nastaw a następnie naciśnij przycisk "OK". Okno 
zostanie zamknięte a zapisana nastawa pojawi się na liście nastaw.  
 
 
 W celu skasowania nastaw należy wykonać poniższe działania:  
1. Otwórz lewy pasek narzędziowy Presets (jeżeli nie jest otwarty) naciskając przycisk "Presets" 

 znajdujący się na dolnym pasku narzędziowym. 
2. Przesuń kursor myszy na nazwę żądanej nastawy z dostępnej na liście nastaw by ją skasować. 
3. Kliknij lewym klawiszem myszy by wczytać wybraną nastawę. Działanie oto spowoduje zastosowanie 
wybranej nastawy.  

4. Naciśnij przycisk "Delete"  znajdujący się na dole paska narzędziowego Presets. Pojawi 
się okno dialogowe proszące o potwierdzenie operacji skasowania nastawy.  
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5. W celu usunięcia nastawy wewnątrz otwartego okna należy nacisnąć przycisk "Yes". By anulować 
operację usuwania nastawy należy nacisnąć przycisk "No" lub "Cancel". 
6. Opcjonalnie powtórz kroki 2-5 w celu usunięcia innych nastaw. 
 
 W celu usunięcia nastawy bez wczytania jej parametrów, z listy wyboru nastaw wewnątrz 
aktywnego paska narzędziowego Presets, użyj klawiszy kierunkowych „Góra” ("Up") i „ Dół” ("Down") 
na klawiaturze komputera. Następnie naciśnij przycisk "Delete" w celu usunięcia wybranej nastawy. 
 
 
W celu zapisania bierzących parametrów skanowania USG, jako plik z ustawieniami do wykorzystania w 
przyszłości, lub do skopiowania do innego aparatu USG, postępuj wedle wskazówek: 
 
 

1. Otwórz lewy pasek narzędziowy Presets (jeżeli jeszcze nie został otwarty) klikając , na 
pasku narzędzi oprogramowania. 

2. Kliknij przycisk  zlokalizowany na dole paska narzędzi Presets. 
Wówczas okno otwierania pliku będzie nieaktywne. 

3. W otwartym oknie wybierz pożądaną nazwę pliku do zatwierdzenia ustawień i kliknij w przycisk 
„Otwórz”.
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9. Pamięć filmowa Cine 
 

Program EchoWave II domyślnie zapamiętuje ostatnio uzyskane obrazy USG do pamięci 
podręcznej komputera (zapis do pamięci bufora Cine). Status pamięci Cine jest wyświetlany w prawym 

rogu dolnego paska narzędziowego w postaci wskaźnika paska postępu: . Wypełniający się 
pasek postępu w sposób graficzny pokazuje jak dużo pamięci Cine jest użyte do zapisu klatek obrazu 
USG w porównaniu do całkowitej pojemności pamięci Cine. Liczba widoczna na środku paska postępu 
wskazuje jak wiele klatek zostało nagranych (liczba klatek które są obecnie zapisane w pamięci Cine). 
Jeżeli pamięć Cine jest pełna, nowo pozyskane klatki nadpisują najstarsze klatki obrazu USG i jest to 
wskazywane graficzne za pomocą przesuwającej się pionowej linii. Należy zwrócić uwagę, że pamięć 
filmowa Cine jest zorganizowana w specjalny sposób – to znaczy, że użytkownik zawsze widzi ostatnio 
pozyskane i nagrane klatki obrazu ultrasonograficznego. Zasadniczo użytkownik nie musi się martwić 
czy bufor pamięci Cine jest pełny czy nie – pamięć filmowa Cine zawsze przechowuje ostatnio 
pozyskane klatki obrazu. Czerwone kółko wewnątrz paska postępu wskazuje, że aktualnie jest 
wykonywane badanie i odbywa się zapis do pamięci Cine.  

 
 
Zazwyczaj pamięć filmowa Cine jest używana w następujący sposób:  
 

1. Wybierz żądany tryb prezentacji i wykonaj badanie USG.  

2. Naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji na klawiaturze komputera by zamrozić 
obraz USG. 
 
3. Wybierz żądaną klatkę obrazu USG używając przycisków wyboru pamięci Cine („poprzednia klatka - 
Previous Frame, następna klatka - Next Frame) znajdujących się w prawym rogu dolnego paska 
narzędziowego: 

. 
Obsługa przycisków może być dokonywana poprzez klikanie na nich myszką (naciśnij i 

przytrzymaj przycisk by płynnie przewinąć). Innym sposobem wyboru klatek jest przesunięcie kursora 
myszy nad przyciski wyboru i wybór klatek pamięci (poprzednia / następna) przez obrót rolki na myszy 
(jeżeli jest dostępna) bez naciskania jakichkolwiek klawiszy myszy. Alternatywnie wybór klatek jest 
dostępny poprzez użycie klawiszy "<" i ">" na klawiaturze komputera (zlokalizowanych w pobliżu 
klawisza spacji) lub użycie klawiszy multimedialnych (jeżeli są dostępne). Jeżeli przyciski "Previous 
Frame" lub  "Next Frame" są aktywowane (zaznaczone) wtedy dla przewijania mogą być użyte klawisze 
kierunkowe klawiatury lewo/prawo, natomiast dla odtwarzania/pauzy można użyć klawiszy 
kierunkowych góra/dół.  

Wskaźnik podglądu (odtwarzania) pamięci Cine  wskazuje, jak wiele klatek zostało 
nagrane do pamięci Cine i która klatka (klatka z jakim numerem) jest aktualnie wyświetlana. Na 
przykład: "10/50" oznacza, że aktualnie jest pokazywana 10 klatka z dostępnych 50. Również pozycja 
aktualnej klatki jest wskazywana graficznie przez pionową linię. Ostatnia klatka (np. 50/50) jest tą, którą 
widzieliśmy w momencie zamrożenia obrazu USG. 

 
4. Opjonalnie dokonaj regulacji typu post-processing wybranej klatki (filtry wzmacniające obraz, 
korekcja parametru gamma, regulacja jasności i kontrastu - image enhancement, gamma correction, 
brightness, contrast adjustment). 
5. Opcjonalnie wykonaj pomiary i obliczenia.  
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6. Opcjonalnie wydrukuj lub zapisz aktualny obraz.  
7. Naciśnij przycisk "Freeze/Run" lub klawisz spacji na klawiaturze komputera by rozpocząć ponownie 
badanie. Operacja ta spowoduje wyczyszczenie bufora pamięci Cine i rozpoczęcie nagrywania nowych 
klatek.  
8. Opcjonalnie wykonaj ponownie kroki 1-7 w celu uzyskania większej ilości obrazów USG.  
 

Alternatywną metodą używania pamięci Cine (wybór kaltek, odtwarzanie) jest użycie prawego 

paska narzędziowego "Cine" który jest otwierany przez naciśnięcie przycisku "Cine"  na górnym 
pasku narzędziowym lub naciśnięcie klawisza szybkiego dostępu na klawiaturze F11. 
 

   
Wygląd paska narzędziowego "Cine" 

w trybie RUN 
Wygląd po przełączeniu w 

tryb FREEZE 
Wygląd po wyborze 10 klatki 

 
W czasie badania (tryb RUN) są dostępne tylko przyciski "Record/Stop" pozwalające na ręczny 

wybór momentu rozpoczęcia nagrywania klatek obrazów USG i zakończenia tego procesu. Pierwsze 
naciśnięcie tego przycisku powoduje wyczyszczenie bufora pamięci Cine i rozpoczyna nagrywanie. 
Drugie naciśnięcie przycisku "Record/Stop" powoduje przełaczenie aparatu w tryb FREEZE i 
zakończenie nagrywania. W celu ponownego rozpoczęcia badania naciśnij przycisk "Freeze/Run" lub 
klawisz spacji na klawiaturze komputera.  

Kiedy aparat jest w trybie FREEZE wewnątrz paska narzędziowego "Cine" użytkownik może 
użyć paska wyboru (suwaka) "Current frame" w celu wyboru pożądanej klatki. Klatki mogą być wybrane 
poprzez przesuwanie kursorem myszy wskaźnika lub przesunięcie kursora myszy nad suwak i obracanie 
rolki myszy (jeśli jest dostępna). Jeżeli suwak "Current frame" jest aktywny, wtedy wybór żądanej klatki 
może być dokonany przy użyciu klawiszy kierunkowych klawiatury lewo/prawo; pierwsza klatka może 
być szybko wybrana po naciśnięciu klawisza klawiatury "Home" a ostatnia (która była widoczna kiedy 
użytkownik nacisnął przycisk FREEZE) po naciśnięciu klawisza "End". 

W celu odtworzenia nagranych klatek lub zatrzymania należy nacisnąć przycisk "Play/Pause". 
Alternatywnym sposobem odtworzenia lub zatrzymania odtwarzania pamięci Cine jest użycie 
multimedialnych klawiszy klawiatury (jeśli są dostępne). W czasie odtwarzania kiedy zostanie 
odtworzona ostatnia klatka, odtwarzanie rozpocznie się od pierwszej klatki.  
 

Rozmiar pamięci Cine (pojemność) może być ustawiona w oknie opcji programu. Opis jest 
dostępny w rozdziale "Personalizacja ustawień systemowych". 
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10. Regulacje jakości obrazu ultrasonograficznego  
 
 W celu zmiany trybu prezentacji i nastaw należy nacisnąć za pomocą myszy na przycisk 
odpowiedniego trybu (B, M, CFM) na górnym pasku narzędziowym lub zmienić tryb prezentacji przez 
naciśnięcie klawiszy szybkiego dostępu F1-F7 które są przypisane do właściwego trybu.  
 
 W celu regulacji żądanego parametru wybranego trybu prezentacji należy wykonać poniższe 
działania:  
 

1. Otwórz (aktywuj) lewy pasek narzędziowy żądanego trybu prezentacji poprez naciśnięcie 
włąściwego przycisku na dolnym pasku narzędziowym programu (lub odpowiadającego mu 
klawisza szybkiego dostępu "1"-"7" na klawiaturze komputera). 

 

 
 

 Przyciski te to: 1 – tryb B mode, 2 – tryb M mode, 3 – tryb Color Doppler mode (opcja),                              
4 – tryb Pulsed Wave Doppler mode, 5 – nastawy TGC, 6 – ustawienia Palety (Palettes) i map kolorów                   
(Color Maps), 7 – nastawy własne użytkownika (Presets). 
 Alternatywnym sposobem jest przesunięcie kursora myszy do lewej krawędzi ekranu, 
odczekaniu chwili, a następnie po ukazaniu samoukrywającego się lewego paska narzędziowego 
naciśnięcie żądanego trybu w celu regulacji.  
 2. Każdy pasek narzędziowy może posiadać wiele stron dla nastaw. Opcjonalnie wewnątrz 
otwartego paska narzędziowego wybierz tę stronę nastaw, na której jest zlokalizowana nastawa 
żądanego parametru do regulacji poprzez naciśnięcie przycisków "<" i ">" na dole wybranego paska 
narzędziowego. Jeżeli pasek narzędziowy jest aktywny, wtedy wybór strony może być dokonany przez 
naciśnięcie klawiszy "Page Up" i "Page Down" na klawiaturze komputera.  
 3. Przesuń kursor myszy nad nastawę którą chcesz wyregulować żądany parametr i wykonaj 
regulację obracająć rolkę myszy (jeżeli mysz posiada rolkę) lub klikając lewym klawiszem myszy na 
przycisk właściwej nastawy w zależności od typu danej nastawy. Paski narzędziowe każdego trybu 
można obsługiwać za pomocą klawiatury. Jeżeli dany pasek narzędziowy jest aktywny, wtedy aktywna 
nastawa wewnątrz takiego paska może zostać wybrana przez naciśnięcie klawisza na klawiaturze 
"góra" i "dół", natomiast wartość aktywnej nastawy może być zmieniona przez naciśnięcie klawiszy 
kierunkowych klawiatury "lewo" i "prawo". Opcjonalnie aktywna nastawa może być wskazywana przez 
inny kolor po wykonaniu jej działania lub być otoczona kolorowym prostokątem po lewej i prawej 
stronie danej nastawy. 
 4. Opcjonalnie powtórz kroki 1-3 w celu wyregulowania wszystkich potrzebnych parametrów.  
 
 Wszystkie dostępne parametry regulacyjne dla poszczególnych trybów zostały opisane w 
poniższych podrozdziałach.  
Korekty są dozwolone tylko dla aktualnie wybranego trybu skanowania, co oznacza, że niektóre 
przyciski i elementy sterujące mogą być wyłączone. 
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10.1 Regulacje parametrów trybu B 
 W celu regulacji parametrów trybu B mode, otwórz lewy pasek narzędziowy nastaw trybu B 

naciskając przycisk "B controls"  na dolnym pasku narzędziowym lub klawisz szybkiego 
dostępu "1" na klawiaturze komputera. Wewnętrze paska narzędziowego trybu B mode jest podzielone 
na trzy następujące strony: 
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 10.1.1 Ogniskowanie  
 
Opis 
 
 Ogniskowanie (Focus) optymalizuje obraz ultrasonograficzny poprzez zwiększenie 
rozdzielczości w wybranej strefie / strefach. Sprzęt (aparat USG) umożliwia wybór pomiędzy 
dynamicznym (opcja) i statycznym trybem ogniskowania. W trybie dynamicznego ogniskowania wiązka 
ultradźwiękowa jest ogniskowana na całej swojej długości. W trybie ogniskowania statycznego wiązka 
ultradźwiękowa jest ogniskowana w wybranych obszarach (strefach ogniskowania). W trybie 
ogniskowania statycznego istnieje możliwość wyboru żądanej ilości stref ogniskowania (ilości ognisk). 
Proszę zwrócić uwagę na fakt, że większa liczba ognisk (aktywnych stref ogniskowania) powoduje 
spadek liczby przetwarzanych klatek. Zarówno w trybie statycznego jak i dynamicznego ogniskowania 
użytkownik musi wybrać głębokość ogniskowania (głębokość ogniskowania jest wskazywana przez 
trójkątny znacznik znajdujący się w pobliżu skali głębokości). W trybie statycznego ogniskowania przed 
wyregulowaniem głębokości ogniskowania może zachodzić konieczność wybrania zestawu ognisk (the 
set of focuses) co wpływa na jakiej głębokości są zlokalizowane strefy ogniskowania. Zaleca się, aby 
zawsze starać się wyregulować tak strefy ogniskowania, by znacznik ogniska zawsze był na wysokości 
organu, który obrazujemy.  
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości głębokości ogniskowania zależą od użytego aparatu USG (beamformera) i 
głowicy USG. Jednostka miary głębokości ogniskowania  - milimetry (mm). 
 
Regulacje 
 

 
 

 

 
W celu użycia trybu dynamicznego ogniskowania (opcja) należy 
zaznaczyć pole wyboru "Dynamic Focus" a następnie wyregulować 
głębokość ogniskowania używając regulacji "Focus": 
 

 
 
 W celu użycia trybu statycznego ogniskowania, odznacz pole 
wyboru "Dynamic Focus". Następnie należy wybrać zestaw 
ogniskowania (focusing set) w zależności do żądanej do użycia 
głębokości ogniskowania. Zestaw ogniskowania (Focusing sets) jest 
wskazywany przez znaczniki ogniska – ich wielkość jest zależna od 
wybranej głębokości. Opcjonalnie wybierz liczbę ognisk (aktywnych 
stref ogniskowania) i następnie wyreguluj głębokość ogniskowania 
używając regulacji "Focus". 
 

 
 
 
 
 



 

TELEMED / TELEMED-POLSKA    
Instrukcja użytkowania programu Echo Wave II  Ver. 1.6.0 13/02/2013 Strona 49 z 211 
 

Wskazówki 
 
 W celu osiągnięcia wyższej wartości przetwarzanych klatek (frame rates) użyj trybu statycznego 
ogniskowania (odznacz pole wyboru "Dynamic Focus") z małą ilością ognisk (ustaw wartość "Focuses 
Number" na 1). 
 
Odniesienia do innych regulacji  
 
 Po wyregulowaniu głębokości (Depth), może być konieczna regulacja ognisk (Focus). 
 
Efekty biologiczne  
 
 Regulacja ognisk (Focus) może zmienić wartości TI (Thermal Index) i MI (Mechanical Index). 
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10.1.2 Głębokość penetracji  
 
Opis 
 
 Głębokość penetracji (Depth) reguluje pole widzenia. Zwiększ głębokość w celu oceny 
większych lub głębiej położonych struktur. Zmniejsz głębokość w celu obrazowania struktur leżących 
blisko linii skóry. Zmniejszenie głębokości jest także stosowane wtedy, jeżeli obraz USG zawiera dużą 
część niepotrzebnego obrazu leżącego poniżej anatomicznej struktury którą obrazujemy. Może ró10.1.3
nież zachodzić konieczność zmiany głębokości w celu obrazowania struktur anatomicznych które 
chcemy obrazować a leżących na środku ekranu.  
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości głębokości penetracji zależą od użytej głowicy USG. Jednostka miary 
milimetry: (mm). Wyświetlana skala na obrazie USG jest wyskalowana w odstępach co 10 mm.  
 
Regulacje 
 

 
 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Depth. 
 

 
Odniesienia do innych regulacji 
 
 Po wyregulowaniu głębokości (Depth) może zachodzić konieczność regulacji wzmocnienia 
(Gain), TGC (Time Gain Compensation) i ogniskowania (Focus). 
 
Efekty biologiczne 
 
 Regulacja głębokości (Depth) może zmienić wartości TI i MI. 
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 10.1. 3 Regulacja wzmocnienia dynamicznego 
Opis 
 

 Wzmocnienie dynamiczne (dynamic range) jest miarą zdolności ultrasonografu wyświetlania 
bardzo słabych I silnych sygnałów w tym samym czasie, jednocześnie zapewniając że ich poziomy będą 
widoczne na obrazie USG. Im większe wzmocnienie dynamiczne tym lepsza wspomniana wyżej 
zdolność aparatu. Regułą jest, że każde badanie jest rozpoczynane z maksymalnie dostępną wartością 
wzmocnienia dynamicznego, dopóki pozwala uzyskać najbardziej kompletną informację diagnostyczną. 
Zawężanie wartości wzmocnienia dynamicznego prowadzi do tego, że obraz USG staje się bardziej 
skontrastowany. Wzmocnienie dynamiczne jest użyteczne przy optymalizacji tekstury tkanki dla 
różnych organów anatomicznych.  
 
Wartości 
 
 Wartości dostępne zależą od użytej sondy USG. Jednostka miary decybele - decibels (dB). 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Dynamic Range. 
 

 
 
 
Wskazówki 
 
 Dokonuj regulacji wzmocnienia dynamicznego (Dynamic Range) tak, by najwyższa amplituda 
krawędzi będzie widoczna na obrazie USG jako biała, w czasie gdy najniższe poziomy (jak np. krew) 
będzie ledwo widoczna.  
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 10.1.4 Regulacja mocy 
 
Opis 
 
 Regulacja mocy (Power) zwiększa lub zmniejsza moc akustyczną wiązki ultradźwięku. Wyższe 
wartości mocy pozwalają na zwiększenie głębokości penetracji i może być pomocna w osiągnięciu 
lepszej jakości obrazu kiedy obrazujemy tkanki na większych głębokościach.  
 
Wartości 
 
 Dostępne są wartości mocy w zakresie 10-100%. Jednostka miary - procent (%). 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Power. 
 

 
Odniesienia do innych regulacji 
 
 Po wyregulowaniu mocy (Power) może zachodzić konieczność wyregulowania wzmocnienia 
(Gain). Jeżeli zostanie zmniejszona moc, wtedy być może trzeba będzie zwiększyć wzmocnienie. 
Natomiast jeżeli zwiększymy moc, być może trzeba będzie zmniejszyć wzmocnienie.  
 
Wskazówki (Hints) 
 
 Zawsze dokonaj optymalizacji wzmocnienia przed zwiększeniem mocy.  
 
Efekty biologiczne 
 
 Regulacja mocy (Power) może zmienić wartości TI i MI. 
 
UWAGA 
 
 Zawsze używaj tak małych wartości mocy jak to tylko możliwe w celu redukcji możliwych 
negatywnych efektów mogących wpływać na pacjenta. Jest to szczególnie ważne w czasie badania 
kobiet w ciąży i dzieci.  
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 10.1.5 Regulacja wzmocnienia całościowego 
 
Opis 
 
 Regulacja wzmocnienia (Gain) w trybie B mode zwiększa lub zmniejsza wzmocnienie sygnału 
odebranego z przetwornika głowicy USG. Użycie tej nastawy zwiększa lub zmniejsza ilość informacji 
echa ultradźwiękowego które jest wyświetlane na obrazie USG. Regulacja wzmocnienia pozwala na 
zrównoważenie kontrastu w ten sposób, że torbielowate struktury wyglądają na bezechowe, z 
otaczającą odbijającą tkanką. Regulacja wzmocnienia może rozjaśnić lub ściemnić obraz USG, jeżeli jest 
generowana wystarczająca ilość ech.  
 
 
 
 
Wartości 
 

 Dostępne są wartości wzmocnienia w zakresie 10-100%. Jednostka miary – procent (%). 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Gain. 
 

 
Odniesienia do innych regulacji 
 

 Po wyregulowaniu wzmocnienia (Gain) może zachodzić potrzeba wyregulowania mocy 
(Power). Jeżeli zostanie zwiększone wzmocnienie, wtedy być może trzeba będzie zmniejszyć moc. 
Natomiast jeżeli zwiększymy moc, być może trzeba będzie zmniejszyć wzmocnienie. Proszę zwrócić 
uwagę, że regulacja wzmocnienia (Gain) nie wpływa na kształt krzywej TGC (Time Gain Compensation). 
Dokonywana regulacja wzmocnienia (Gain) jest dokonywana w sposób całościowy, natomiast regulacja 
TGC jest dokonywana na określonej głębokości.  
 
Wskazówki  
 
 W celu wykonania automatycznego wyregulowania wzmocnienia trybu B mode Gain i krzywej  
TGC, należy użyć przycisku automatycznego dopasowania ("Automatical adjustment") znajdującego się 
na górnym pasku narzędziowym(klawisz szybkiego dostępu F12 na klawiaturze komputera). W czasie 
optymalizacji obrazu trzymaj głowicę nieruchomo nad miejscem badanym I nie poruszaj nią.  

Zawsze dokonaj optymalizacji wzmocnienia przed zwiększeniem mocy.  
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 10.1.6 Zmiana orientacji obrazu 
 
Opis 
 
 Regulacja orientacji obrazu (Change Scan Direction (Reverse)) pozwala na zmianę kierunku 
obrazowania USG (lewo / prawo) bez obracania sondy USG. Funkcja ta jest wykorzystywana, jeżeli 
użytkownik chce skorygować obraz USG zgodnie z budową anatomiczną bez obracania głowicy USG.  
 
Regulacje 
 

 

 W celu zmiany orientacji obrazu należy zaznaczyć pole wyboru 
regulacji "Change Scan Direction". 
 

 
UWAGA 
 
 W czasie badania proszę obserwować marker kierunku skanowania wyświetlony na obrazie USG 
by zapobiec możliwej dezorientacji.  
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 10.1.7 Częstotliwość i obrazowanie (THI) 
Opis 
 
 Częstotliwość jest cechą, która definiuje rozdzielczość sygnału ultradźwiękowego. Wyższa 
częstotliwość zwiększa rozdzielczość sygnału ultradźwiękowego ale redukuje widoczność badanych 
tkanek na większych głębokościach penetracji. W celu badania tkanek na małej głębokości można użyć 
wyższych wartości częstotliwości, natomiast w celu badania tkanek na większych głębokościach należy 
użyć mniejszych częstotliwości.  
 Obrazowanie Tissue Harmonic Imaging (THI) w trybie prezentacji B mode jest techniką, która 
redukuje zakłócenia na obrazie USG poprzez wzmocnienie proporcji sygnału do zakłócenia i 
rozdzielczości. Obrazowanie THI wykorzystuje dwie różne częstotliwości dla nadawania i odbioru 
sygnału ultrasonograficznego. Częstotliwość odbierana jest dwa razy większa niż częstotliwość 
nadawana.                   
Funkcja THI jest opcjonalna. 
 
 
 
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości częstotliwości zależą od użytej sondy USG i układu formującego wiązkę 
(beamformer’a). Jednostka miary – megaherce (megahertz (MHz)). 
 
Regulacje 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Frequency. Jeżeli 
funkcja THI jest dostępna, jej włączenie polega na wybraniu właściwej 
częstotliwości oznaczonej THI. 
 

 
Efekty biologiczne 
 
 Regulacja częstotliwości (Frequency) może zmienić wartości TI i MI. 
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 10.1.8 Kąt (Opcja) 
 
Opis 
 

Kąt sterowania (opcja) pozwala zmienić kąt skrętu wiązki ultradźwięków jeśli sonda liniowa i 
standardowy tryb skanowania typu B są używane, a także zmienia kąt trapezowy jeśli trapezowy tryb 
skanowania typu B jest używany. 
 
Wartości 

 
Wartości kątów zależą od używanego trybu B w trybie skanowania, sondy i beamformera. 

Jednostki miary używane - stopnie (0). 
 
Pomiary 
 

    Użyj kontrolki kąta, aby zmienić wartości. 
 

  

 10.1.9 Uśrednianie obrazów  
 
Opis 
 
 Uśrednianie obrazów (Frame averaging) jest techniką przetwarzania obrazów pozwalającą na 
uzyskanie wygładzonych, miękkich obrazów USG i zredukowanie zakłóceń na obrazie poprzez 
uśrednienie kilkunastu klatek sekwencji obrazów ultrasonograficznych. W celu uzyskania wygładzonych 
obrazów, należy użyć wyższej wartości klatek do uśrednienia.  
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości mogą się różnić w zależności od używanej sondy USG, jednakże zazwyczaj są 
dostępne następujące wartości: 0, 2, 3, ..., 8. Wymienione wartości oznaczają liczbę uśrednianych 
ramek. Wartość 0 oznacza, że uśradnianie klatek jest wyłączone. 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości poziomu uśrednianych klatek, należy 
użyć regulacji Frame Averaging. 
 

 
UWAGA 
 
 Proszę zwrócić uwagę, że wyższa wartość uśrednianych klatek sprawia, że obraz USG staje się 
wygładzony, ale może także spowodować, że małe detale obrazu pozostaną niewidoczne. Ponadto 
uśrednianie klatek może nieznacznie zmniejszyć prędkość przetwarzanych klatek (FPS).  
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 10.1.10 Szerokość skanu 
Opis 
 
 Parametr kąta widzenia sondy (View Area) reguluje szerokość pola widzenia sondy USG (kąt 
obrazowania). Należy zwiększyć kąt widzenia by obrazować większe obiekty. Zmniejszenie kąta 
widzenia powoduje uzyskanie wyższej prędkości przetwarzanych klatek  w czasie obserwowania szybko 
poruszających się tkanek, np. serca.  
 
Wartości 
 
 Zazwyczaj dostępne zakresy wartości to 50-100%. Jednostka miary - procenty (%). 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości kąta widzenia należy użyć regulacji 
View Area. 
 

 
 
 
Efekty biologiczne 
 
 Regulacja kąta widzenia (View Area) może wpłynąć na wartości TI i MI. 
 
 
 

 10.1.11 Odcięcie echa 
 
Opis  
 
 Odcięcie echa jest rodzajem przetwarzania sygnału zmieniającym zakres wartości sygnału 
ultradźwiękowego powracającego do sondy USG. Zasadniczo ten rodzaj przetwarzania jest używany w 
celu redukcji widocznych zakłóceń na obrazie USG.  
 
Wartości 
 
 Zazwyczaj dostępne wartości to 0-100%. Jednostka miary – procenty (%). 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości odcięcia echa należy użyć regulacji 
Rejection. 
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 10.1.12 Filtry cyfrowe  
 
Opis 
 
 Obraz USG może być uwydatniony poprzez zastosowanie filtra wygładzającego który usuwa 
zakłócenia lub filtra wzmacniającego, który ;’poprawia widoczność granic tkanek (np. naczyń).  
 
Wartości 
 
 Program wyświetla nazwy dostępnych metod filtrów cyfrowych.  
 
Regulacje 
 

 

 
 
 W celu włączenia filtrów cyfrowych należy zaznaczyć pole 
wyboru "Enable". Następnie należy wybrać żądaną metodę 
uwydatniania używając menu "Method". 
 

 
 
 

 10.1.13 Funkcja Speckle Reduction  (opcja) 
 
Opis 
 
 Filtr PureView i Clear View jest techniką uwydatniania obrazu USG która może być użyta w celu 
zredukowania zakłóceń i szumów, dzięki czemu uzyskujemy bardziej wygładzone obrazy 
ultrasonograficzne.  
 
 
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości zależą od użytej sondy USG. Wyświetlane wartości oznaczają poziom filtracji.  
 
 
Regulacje 
 

 

 
 
 W celu włączenia Speckle Reduction filtra uwydatniającego 
obraz należy zaznaczyć pole wyboru "Enable". Następnie należy 
wybrać żądany poziom filtrowania używając menu "Level". 
 
Funkcja ClearView jest opcjonalna i wymaga dodatkowego modułu w 
postaci klucza sprzętowego USB. 
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 10.1.14 Wysoka rozdzielczość liniowa (opcja) 
 
Opis 
 
 Rozdzielczość liniowa reguluje liczbę wiązek ultradźwiękowych które są używane do uzyskania 
obrazu USG. Należy użyć wyższej rozdzielczości jeżeli chcemy obrazować małe obiekty. Niższa 
rozdzielczość pozwala na zwiększenie prędkości przetwarzanych klatek i ma zastosowanie w czasie 
obrazowania szybko poruszających się obiektów (np. serca). 
 
Regulacje 
 

 

 Użyj regulacji w celu zmiany wartości 
 

 
Efekty biologiczne 
 
 Regulacja rozdzielczości liniowej może zmienić wartości TI i MI. 
 
 
 

 10.1.15 Tryb Negative 
 
Opis 
 
 W celu odwrócenia palety kolorów obrazu USG (odwrócenia skali szarości na jasne i odwrotnie) 
należy użyć regulacji Negative. 
 
 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu odwrócenia palety kolorów, należy zaznaczyć pole 
wyboru "Negative". 
 

 
Odniesienia do innych regulacji  
 
 Przełączenie w tryb Negative sprawia, w jaki sposób paleta jest wyświetlana w innych 
regulacjach (np. Palette control). 
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 10.1.16 Orientacja obrazu  
 

Opis 
 

 Dla niektórych typów badania (np. ginekologicznych) użytkownik może zastosować funkcję 
obrócenia obrazu, np. o 180 stopni. Operacja ta jest dokonywana przy użyciu regulacji orientacji obrazu 
(image rotation).  
 
Wartości 
 
 Dostępne kąty obrotu to: 00, 900, 1800, 2700. Jednostka miary – stopnie (0). 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu obrócenia obrazu USG o pewien kąt zgodnie ze 
wskazówkami zegara należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru 
Rotate Image. Jeżeli obraz USG ma pozostać nie odwrócony, należy 
zaznaczyć pole wyboru "00". 
 

 
Odniesienia do innych regulacji  
 
 W niektórych przypadkach po regulacji kąta obrotu może zachodzić konieczność regulacji 
kierunku obrazowania przy użyciu regulacji "Change Scan Direction". 
 
UWAGA 
 

 W czasie badania proszę obserwować marker kierunku skanowania wyświetlony na obrazie USG 
by zapobiec możliwej dezorientacji. 
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 10.1.17 Regulacja palety kolorów  

Opis 
 

 Program umożliwia regulację parametrów obrazu USG takich jak: gamma, brightness (jasność), i 
contrast (kontrast). Parametr Gamma zmienia wartości skali szarości obrazu USG w sposób nieliniowy 
poprzez zwiększenie znormalizowanych wartości mocy wybranej wartości gamma. W celu rozjaśnienia 
całego obrazu, należy zwiększyć wartość jasności (brightness). Zmiana wartości kontrastu (contrast) 
powoduje zwiększenie różnicy na obrazie pomiędzy skalą szarości i sprawia, że obraz USG wygląda na 
ostrzejszy.  
 
 
 
Regulacje 
 

 

 
 
 W celu regulacji palety obrazu trybu B mode, należy otworzyć 
lewy pasek nastaw Palettes przez naciśnięcie przycisku "Palette 

controls"  na dolnym pasku narzędziowym lub klawisz 
szybkiego dostępu "6" na klawiaturze. Wewnątrz lewego paska nastaw 
znajdują się regulacje dotyczące palety. Używając tych regulacji można 
ustawić dla obrazu parametr gamma , brightness (jasność) , 
kontrast (kontrast)  lub  nacisnąć przycisk "Default" przywracający 
nastawy domyślne. Korekcja parametru Gamma jest nieaktywna, jeżeli 
jej wartość wynosi 1, korekcja parametru brightness jest nie używana, 
jeżeli jej wartość jest 0, i korekcja parametru contrast jest nieużywana 
jeżeli jej wartość jest 0. 
 

 
Wskazówka 
 
 Przed regulacją obrazu USG przy użyciu parametru Gamma, Brightness, lub Contrast, zalecane 
jest przeprowadzenie właściwych regulacji obrazu przy użyciu nastaw Gain, TGC, Power, i Dynamic 
Range. 
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10.2 Regulacje parametrów trybu M 
 
 W celu regulacji parametrów trybu M mode należy otworzyć lewy pasek narzędziowy nastaw 

trybu M naciskając przycisk "M controls"  na dolnym pasku narzędziowym lub klawisz 
szybkiego dostępu "2" na klawiaturze komputera.  
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  10.2.1 Pozycjonowanie linii M  
 
Opis 
 
 Pozycjonowanie linii M (kursora osi penetracji trybu M) określa miejsce pobierania informacji dla 
wyświetlenia obrazu w trybie prezentacji M mode. 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu dokonania regulacji pozycji M-line, należy użyć regulacji 
"Line Position" Alternatywnie należy kliknąć lewym klawiszem myszy  
na obrazie USG – linia trybu M-line musi być aktywna (wyświetlana). 
 

 
Wskazówki 
 
 Aktywne narzędzie jest widoczne w prawym górnym rogu na górnym pasku narzędzi. 
Jeżeli narzędzie linii M nie zostało wybrane (np. z powodu przybliżenia (Zoom)), możesz wybrać 

narzędzie liii M klikając w przycisk  na pasku narzędzi programu, lub w klawisz szybkiego 
dostępu 2. 
 

  

 10.2.2 Zmiana podstawy czasu 
Opis 
 
 Podstawa czasu (Sweep speed) determinuje jak szybko obraz prezentacji M mode (podstawa 
czasu) jest przesuwany i zmienia częstotliwość akwizycji informacji dla trybu M mode. Mniejsze wartości 
czasu oznaczają, że obraz w prezentacji M będzie wypełniany szybciej, natomiast większe wartości 
czasu oznaczają, że obraz trybu prezentacji M będzie wypełniany wolniej.  
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości zależą od użytego aparatu USG i opcji programowych. Jednostka miary – 
sekundy (s). 
 
Regulacje 

 

 
 W celu zmiany wartości podstawy czasu (sweep speed) należy 
użyć regulacji "Sweep Speed". Niższe wartości oznaczają szybszą 
aktualizację obrazu trybu prezentacji M. 
 

 
Efekty biologiczne 
 
 Regulacja zmiany podstawy czasu może zmienić wartości TI i MI. 
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  10.2.3 Wzmocnienie  
 
 Reguluje wzmocnienie (Gain) trybu B mode. Szczegóły – patrz opis w sekcji regulacje 
wzmocnienia w trybie B mode (B mode Gain). 
 
 
 

  10.2.4 Filtr odrzucenia sygnału  
 
Opis 
 
 Filtr odrzucenia sygnału ultradźwiękowego jest rodzajem przetwarzania sygnału zmieniającym 
zakres wartości sygnału ultradźwiękowego powracającego do sondy USG. Zasadniczo ten rodzaj 
przetwarzania jest używany w celu redukcji widocznych zakłóceń na obrazie USG. 
 
Wartości  
 
 Zazwyczaj dostępne wartości to 0-100%. Jednostka miary – procenty (%).  
 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości odrzucania sygnału należy użyć 
regulacji Rejection. 
 
 

 

  10.2.5 Jasność  
 
Opis 
 
 W celu rozjaśnienia obrazu USG w trybie prezentacji M mode, należy zwiększyć wartość jasności 
(brightness). 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu regulacji jasności, należy użyć regulacji Brightness. 
Korekcja jasności (Brightness)nie jest dokonywana jeżeli wartość jest 
ustawiona na 0%. 
 

 
Odniesienia do innych regulacji 
 
 Jasność (Brightness) może być także dokonana przy użyciu regulacji Palette. 
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  10.2.6 Tryb Negative 
 
Opis 
 
 W celu odwrócenia palety kolorów obrazu USG (odwrócenia skali szarości na jasne i odwrotnie) 
należy użyć regulacji Negative.  
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu odwrócenia palety kolorów, należy zaznaczyć pole 
wyboru "Negative".. 
 

 
Odniesienia do innych regulacji 
 
 Przełączenie w tryb Negative sprawia, w jaki sposób paleta jest wyświetlana w innych 
regulacjach (np. Palette control) 
 
  
 
 
 
 
 

  10.2.7 Częstotliwość 
 
 Regulacja dotycząca częstotliwości pracy sondy w trybie B mode. Szczegółowy opis – patrz 
sekcja regulacja częstotliwości trybu B mode (B mode Frequency control). 
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10.2.8 Regulacja palety kolorów 
 
Opis 
 
 Program umożliwia regulację parametrów obrazu USG takich jak: gamma, brightness (jasność), i 
contrast (kontrast). Parametr Gamma zmienia wartości skali szarości obrazu USG w sposób nieliniowy 
poprzez zwiększenie znormalizowanych wartości mocy wybranej wartości gamma. W celu rozjaśnienia 
całego obrazu, należy zwiększyć wartość jasności (brightness). Zmiana wartości kontrastu (contrast) 
powoduje zwiększenie różnicy na obrazie pomiędzy skalą szarości i sprawia, że obraz USG wygląda na 
ostrzejszy. 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu regulacji palety obrazu trybu B mode, należy otworzyć 
lewy pasek nastaw Palettes przez naciśnięcie przycisku "Palette 

controls"  na dolnym pasku narzędziowym lub klawisz 
szybkiego dostępu "6" na klawiaturze. Wewnątrz lewego paska nastaw 
znajdują się regulacje dotyczące palety. Używając tych regulacji można 
ustawić dla obrazu parametr gamma , brightness (jasność) , 
kontrast (kontrast)  lub  nacisnąć przycisk "Default" przywracający 
nastawy domyślne. Korekcja parametru Gamma jest nieaktywna, jeżeli 
jej wartość wynosi 1, korekcja parametru brightness jest nie używana, 
jeżeli jej wartość jest 0, i korekcja parametru contrast jest nieużywana 
jeżeli jej wartość jest 0. 
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10.3 Regulacje parametrów trybu Color Doppler 
 W celu regulacji parametrów trybu Color Doppler mode, należy otworzyć lewy pasek nastaw 

trybu Color Doppler naciskając przycisk "Color Doppler controls"  na dolnym pasku 
narzędziowym lub klawisz szybkiego dostępu "3" na klawiaturze komputera. Wnętrze paska nastaw 
trybu Color Doppler mode jest podzielone na 2 następujące strony: 
 

   
 
 Proszę zwrócić uwagę na fakt, że tryb Color Doppler mode jest opcjonalny i może być 
niedostępny w Państwa konfiguracji sprzętowej.  
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 10.3.1 Częstość próbkowania – PRF 
 
Opis 
 

Regulacja Pulse Repetition Frequency (PRF) wpływa na zmianę wyświetlanego zakresu 
prędkości przepływu. Zakres prędkości jest wyrażony w kHz. PRF powinien być ustawiony na tyle 
wysoko, by zapobiec aliasingowi. Jeżeli krew poprusza się szybciej niż ustawiona wartość pulse 
repetition rate, wtedy Doppler wyświetli ją jako alias w trybie CFM lub Directional Power Doppler. 
Aliasing nie wystąpi w trybie Power Doppler. Jeżeli wartość PRF zostanie ustawiona zbyt wysoko, wtedy 
przepływ o niskiej prędkości nie będzie wyświetlony. Zmiana parametru PRF może wpływać na 
prędkość przetwarzanych klatek (fps) i wall filter. 
 
Wartości 
 

 Dostępne wartości PRF są zawarte w przedziale 0.5-9 kHz. Jednostka miary – kilohertz (kHz). 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartośc należy użyć regulacji PRF. 
 

 
Odniesienia do innych regulacji 
 

Zmiana parametru PRF może wpłynąć na prędkość przetwarzanych klatek (fps) i wall filter. 
 
Wskazówki (Hints) 
 

 Zawsze dokonaj optymalizacji wyjściowej mocy akustycznej (Power Output) po zwiększeniu 
PRF. 
 
Efekty biologiczne 
 

Zmiana zakresu PRF może wpłynąć na zmianę TI i / lub MI. Obserwuj wyjściowy obraz USG dla 
wystąpienia możliwych efektów. 
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 10.3.2 Wzmocnienie 
 

Opis 
 
 Regulacja wzmocnienia koloru (Color Gain) zwiększa lub zmniejsza wzmocnienie powracającego 
echa ultradźwiękowego sygnału w trybie Color Doppler mode. Regulacja Color Gain pozwala na 
kontrolowanie ilości koloru wewnątrz naczynia. Wzmocnienie (Gain) powinno być ustawione na tyle 
wysoko, by osiągnąć dobre wypełnienie kolorem naczynia; ale nie za wysoko, by nie spowodowało 
pojawienia się szumów na obrazie Dopplerowskim.  
 

Wartości 
 

 Dostępne wartości wzmocnienia (gain) zazwyczaj są zawarte w zakresie 10-100%. Jednostka 
miary – procenty (%). 
 

Regulacje  
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Gain. 
 

 

Odniesienia do innych regulacji 
 

Po regulacji wzmocnienia może zachodzić potrzeba regulacji mocy (Power). Jeśli zwiększony 
zostanie gain wtedy poziom wyjściowy może być zazwyczaj zredukowany by otrzymać porównywalną 
jakość obrazu.  
 
Wskazówki (Hints) 
 
 Zawsze dokonaj optymalizacji wzmocnienia (gain) przed zwiększeniem mocy (power). 
 
Efekty biologiczne 
 

Wzmocnienie nie ma wpływu na wyjściową moc akustyczną (acoustical Power Output). 
Jednakże zwiększając wzmocnienie wyjściowy poziom zazwyczaj jest redukowany by otrzymać 
porównywalną jakość obrazu.  
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 10.3.3 Moc  
 
Opis 
 
 Regulacja Power zwiększa lub zmniejsza moc akustyczną sygnału ultradźwiękowego. 
 

Wartości 
 
 Dostępne wartości mocy zazwyczaj są zawarte w przedziale 10-100%. Jednostka miary – 
procenty (%). 
 
Regulacje  
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Power. 
 

 
Odniesienia do innych regulacji 
 

Po regulacji mocy (Power), może zachodzić konieczność regulacji wzmocnienia (Gain). Jeżeli 
zostanie zmniejszona moc, wtedy być może trzeba będzie zwiększyć wzmocnienie. Jeżeli zwiększona 
zostanie moc, być może trzeba będzie zmniejszyć wzmocnienie.  
 
Wskazówki (Hints) 
 
 Zawsze dokonaj optymalizacji wzmocnienia przed zwiększeniem mocy.  
 
Efekty biologiczne 
 

Zmiana zakresu Power może wpłynąć na zmianę TI i / lub MI. Obserwuj wyjściowy obraz USG dla 
wystąpienia możliwych efektów. 
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 10.3.4 Skala  
 

Opis 
 
 Regulacja parametru Scale zwiększa lub zmniejsza poziom wizualizowanej mocy (power) w 
trybie obrazowania Power Doppler i Directional Power Doppler. 
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości parametru scale zazwyczaj są zawarte w przedziale 0-31. Te wartości nie 
mają jednostki miary.  
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Scale. 
 

 
Odniesienia do innych regulacji 
 

Po regulacji parametru Scale, może zachodzić konieczność wyregulowania wzmocnienia (Gain). 
Jeżeli zmniejszony zostanie parametr Scale, być może trzeba będzie zwiększyć wzmocnienie (gain). 
Jeżeli zostanie zwiększony parametr Scale, być może trzeba bedzie zmniejszyć parametr gain. 
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 10.3.5 Rozdzielczość liniowa  
 
Opis 
 
 Regulacja rozdzielczości liniowej optymalizuje prędkość przetwarzania klatek lub rozdzielczość 
przestrzenną trybu Color Doppler dla uzyskania jak najlepszego kolorowego obrazowania. Wysoka 
rozdzielczość liniowa powoduje uzyskania obrazu USG z lepszą rozdzielczością przestrzenną, natomiast 
niska rozdzielczość liniowa powoduje uzyskanie obrazu z większą ilością przetwarzanych ramek.  
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości parametru line density zazwyczaj są zawarte w przedziale 1-7. Te wartości nie 
mają jednostki miary.  
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Line Density. 
 

 
Odniesienia do innych regulacji 
 

Line Density zmienia częstotliwość przetwarzanych klatek.  
 
Efekty biologiczne 
 

Zmiana zakresu Line Density może wpłynąć na zmianę TI i / lub MI. Obserwuj wyjściowy obraz 
USG dla wystąpienia możliwych efektów. 
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 10.3.6 Wielkość i pozycja okna Color Doppler  
 
Opis 
 W czasie używania trybu Color Doppler może zachodzić konieczność wyregulowania wielkości i 
pozycji  okna Color Doppler w celu umieszczenia go w pozycji gdzie jest zlokalizowane narząd 
anatomiczny który obrazujemy. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że mniejszy rozmiar okna pozwala na 
uzyskanie wyższej prędkości przetwarzanych klatek. 
 
Regulacje 
 

 

 W celu wyboru predefiniowanej wielkości okna trybu Color 
Doppler, należy użyć regulacji "Window Size" control. Spowoduje to 
wybór wielkości okna w zależności od aktualnie wybranej wielkości 
obrazu w trybie prezentacji B mode. 
 W celu wyregulowania pozycji okna, należy zaznaczyć pole 
wyboru regulacji" Position" (jeżeli nie jest jeszcze zaznaczone) a 
następnie użyć przycisków kierunkowych znajdujących się poniżej.  
 W celu wyregulowania wielkości okna, należy zaznaczyć pole 
wyboru regulacji "Size" (jeżeli nie jest jeszcze zaznaczone) a następnie 
użyć przycisków kierunkowych znajdujących się poniżej.  
 Alternatywnym sposobem zmiany pozycji aktywnego okna 
Dopplera jest przesunięcie kursora myszy nad okno Dopplera, kliknięcie 
lewym klawiszem myszy na nim, i przesunięcie okna w żądane miejsce. 
Ponowne nacisnięcie lewego klawisza myszy kończy proces 
pozycjonowania. Wielkość okna Dopplera może być także zmieniona za 
pomocą myszy. W celu zmiany rozmiaru okna należy przesunąć kursor 
myszy nad krawędź okna którą chcemy zmienić, nacisnąć lewy klawisz 
myszy i przemieścić krawędź w nowe miejsce.Ponowne naciśnięcie 
lewego klawisza kończy proces zmiany wielkości okna.. 

 
Efekty biologiczne 
 
 Regulacja wielkości okna Dopplera może zmienić wartości TI i MI. 
 
 
 

 10.3.7 Uśrednianie klatek koloru 
 

Opis 
 

 Regulacja uśredniania klatek Color Frame Averaging zwiększa lub zmniejsza czas wyświetlanego 
koloru w trybie Color Doppler. Wyższa wartość uśredniania utrzymuje wyświetlanie koloru dłużej, zaś 
niższa wartość uśredniania zapewnia lepszą zmianę koloru.  
 
Wartości 
 

 Dostępne wartości parametru Frame Averaging zazwyczaj są zawarte w przedziale 2-8. Te 
wartości nie mają jednostki miary.  
 

Regulacje 
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 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Frame Averaging. 
 

 
Wskazówki (Hints) 
 
 Wyłączenie tej opcji zapewnia zbalansowanie pomiędzy jakością koloru i prędkością zmiany 
koloru w trybie Color Doppler Image. 
 
 

  

  

  

 10.3.8 Regulacja wzmocnienia dynamicznego  
 
Opis 
 
 Regulacja wzmocnienia dynamicznego (Dynamic Range) zwiększa lub zmniejsza zakres mocy 
wizualizowanej w trybie prezentacji Power Doppler i Directional Power Doppler. 
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości parametru Dynamic Range zazwyczaj są zawarte w przedziale 2-40 dB. 
Jednostka miary – decybele (dB). 

 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Dynamic Range. 
 

 
Odniesienia do innych regulacji  
 

Po regulacji parametru Dynamic Range, może zachodzić konieczność wyregulowania parametru 
Gain lub Scale. Jeżeli zostanie zwiększona wartość Dynamic Range, wtedy być może trzeba będzie 
zmniejszyć Gain lub Scale jeżeli obraz Dopplerowski będzie zaszumiony.  
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 10.3.9 Wall Filter 
 
Opis 
 
 Regulacja Wall Filter zwiększa lub zmniejsza częstotliwość odcięcia (cutoff frequency) dla Wall 
Filter (High Pass Frequency Filter – filtr górnoprzepustowy) który eliminuje niechciane niskiej 
częstotliwości i  wysokiej intensywności sygnały pochodzące z tkanek lub ruchu ścian. Zwiększenie 
parametru wall filter zredukuje wyświetlanie ruchu tkanek o małej prędkości. Natomiast zmniejszenie 
wall filter spowoduje wyświetlenie większej ilości informacji, jakkolwiek również będzie wyświetlana 
większa ilość ruchomych ścian tkanek.  
 
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości parametru Wall Filter zazwyczaj są zawarte w zakresie 5-15% PRF. Jednostka 
miary – procenty (%) PRF. 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Wall Filter. 
 

 
Wskazówki (Hints) 
 

Ustaw parametr wall filter na tyle wysoko by wyeliminować zaśmiecenie z obrazu i na tyle nisko, 
by wyświetlić informacje w trybie Color Doppler. 
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 10.3.10 Zmniana Kąta 
 
Opis 
 

Regulację parametru zmiany kąta dla sond liniowych określa się kursorem w oknie Dopplera w 
zakresie lewo/prawo 10 stopni. Sterowanie to może być użyte do zmiany kąta pomiędzy wiązką Color 
Doppler a przepływem.  
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości parametru Steering Angle to 0,±10 stopni. Jednostka miary – stopnie.  
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Steering Angle. 
 

 
Efekty biologiczne 
 

Zmiana zakresu Steering Angle może wpłynąć na zmianę TI i / lub MI. Obserwuj wyjściowy obraz 
USG dla wystąpienia możliwych efektów   
 
 

  

  

 10.3.11 Priorytet tryb B / Color – B / Color Priority 
 
Opis 
 
 Regulacja parametru B/Color Priority zwiększa lub zmniejsza poziom obrazu w trybie B-mode w 
którym informacje kodowane kolorem nadpisują obraz prezentacji trybu B-mode. Jeżeli zachodzi 
konieczność zobrazowania większego przepływu w obszarze, w którym w trybie B-mode obraz jest 
znacząco jasny, należy zwiększyć parametr B/Color Priority. Jeżeli zachodzi konieczność lepszego 
wyświetlenia przepływu zawartego wewnątrz naczynia,należy zmniejszyć parametr B/Color Priority. 
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości parametru B/Color Priority zazwyczaj są zawarte w przedziale 0-255. Te 
wartości nie mają jednostki miary.  
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji B/Color Priority. 
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 10.3.12 Próg koloru  
 
Opis 
 
 Regulacja parametru Color Threshold zwiększa lub zmniejsza poziom danych kodowanych 
kolorem poniżej którego takie informacje nie bedą widoczne. Używanie wysokich wartości powoduje 
wyświetlanie więcej koloru, natomiast niskie wartości pozwalają na wyświetlenie więcej danych trybu B-
Mode. 
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości parametru Color Threshold zazwyczaj są zawarte w przedziale 1-255. Te 
wartości nie mają jednostki miary.  
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Color Threshold. 
 

 
 

  

  

 10.3.13 Linia odniesienia 
 
Opis 
 
 Regulacja parametru Baseline zwiększa lub zmniejsza część danych trybu Color Doppler 
wyświetlanych odpowiednio dla prędkości pozytywnego (przepływ dodatni) i negatywnego (przepływu 
ujemny). Zmiana parametru Baseline jest dokonywana w celu zminimalizowania aliasingu przez 
wyświwtlenie większego zakresu przepływu dodatniego z jednoczesnym uwzględnieniem przepływu 
ujemnego – lub na odwrót.   
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości parametru Baseline zazwyczaj są zawarte w przedziale 0-255. Te wartości nie 
mają jednostki miary.  
 
Regulacje  
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Baseline. 
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 10.3.14 Częstotliwość  
 
Opis 
 
 Częstotliwość jest cechą, która definiuje rozdzielczość sygnału ultradźwiękowego. Wyższa 
częstotliwość zwiększa rozdzielczość sygnału ultradźwiękowego ale redukuje widoczność badanych 
tkanek na większych głębokościach penetracji. W celu badania tkanek na małej głębokości można użyć 
wyższych wartości częstotliwości, natomiast w celu badania tkanek na większych głębokościach należy 
użyć mniejszych częstotliwości. 
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości częstotliwości zależą od użytej sondy USG i układu formującego wiązkę 
(beamformer’a). Jednostka miary – megaherce (megahertz (MHz)). 
 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Frequency. 
 

 
Efekty biologiczne 
 
 Regulacja częstotliwości (Frequency) może zmienić wartości TI i MI. 
 

 10.3.15 Wielkość pakietu – (Jakość koloru) 
 
Opis 
 
 Regelucja Color Quality pozwala na zmianę intensywności kolorów w trybie Color Doppler. 
Większe wartości zwiększają czułość Color Doppler, ale klatki stają się mniejsze. Po zmianie tego 
parametru należy dostosować Color Doppler Gain. 
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości Packet Size zależą od użytej kierunkowości i są w przedziale 8-16. Wartość ta 
nie jest jednowymiarowa. 
 
Regulacje 
 

 
 

 

  
 
 
Wielkość pakietu można wybrać w opcji oprogramowania: 
Menu_Narzędzia_Opcje-Skanowanie_Control_Color Doppler mode). 
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 10.3.16 Filtrowanie przestrzenne 
 
Opis 
 
 Filtrowanie przestrzenne (spatial filtering) pozwala na uzyskanie bardziej wygładzonych 
obrazów w trybie Color Doppler. 
 
Wartości 
 
 Dostępna liczba filtrów przestrzennych zależy od beamformera i użytej sondy USG.  
 
 
Regulacje 
 

 

 
 Filtrowanie przestrzenne (spatial filtering) może być włączone 
lub wyłączone. Metoda filtrowania może być wybrana w opcjach 
programowych.  
 

 
 
 

  

 10.3.17 Długość czasu trwania impulsu  
 
Opis 
 
 Regulacja długości czasu trwania impulsu pozwala na wyregulowanie rozdzielczości obrazu w 
trybie  Color Doppler. 
 
Wartości 
 
 Wartości parametru pulse length zależy od beamformera i użytej sondy USG. 
 
Regulacje 
 

 

 
 Parametr pulse length może być ustawiony w opcjach 
programowych.  
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 10.3.18. Mapy kolorów trybu CFM, PDI, DPDI Color Maps 
 
Opis 
 
 Funkcja ta pozwala na wybór określonej mapy kolorów. W trybie CFM i Directional Power 
Doppler przepływ jest kodowany na obrazie USG jako niebieski (oddalający się od głowicy) i czerwony 
(w kierunku głowicy). W trybie prezentacji CFM mapa kolorów pokazuje zakres wyświetlanych 
prędkości. W trybie Power Doppler mapa kolorów opisuje moc (siłę) wartości niezależnie od kierunku 
przepływu. W trybie Directional Power Doppler mapa kolorów opisuje moc (siłę) wartości i dodatkowo 
charakteryzuje kierunek przepływu – czerwona część mapy odnosi się do przepływu w kierunku sondy 
USG natomiast niebieska część odnosi się do przepływu od sondy USG. W trybie Power Doppler i 
Directional Power Doppler jest również wyświetlany minimalny przepływ ustawiony zgodnie z 
nastawami Wall Filter cut-off frequency. 
 
Regulacje 
 

 
 
 

 

 
 
 
 W celu wyboru i regulacji mapy kolorów dla aktualnego trybu 
obrazowania (CFM, PDI, DPDI), otwórz lewy pasek nastaw Palettes 

przez naciśnięcie przycisku "Palette controls"  na dolnym 
pasku narzędziowym lub klawisza szybkiego dostępu "6" na 
klawiaturze komputera. Wewnątrz otwartego lewego paska nastaw 
można dokonać wyboru mapy kolorów dla poszczególnych trybów 
prezentacji (CFM, PDI, DPDI).  
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 10.3.19 Przeźroczystość koloru – tryb CFM, PDI, DPDI Color Transparency 
 
Opis 
 
 Nastawa przeźroczystości koloru (Color Transparency) pozwala na wyregulowanie 
przeźroczystości w wyświetlanej zawartości w trybie Color Doppler. 
 
Wartości  
 

Zazwyczaj wartości przeźroczystości koloru zawierają się w zakresie [0;0.9]. Większe wartości 
oznaczają, że informacja kodowana kolorem jest bardziej przeźroczysta.  
 
Regulacje  
 

 
 

 W celu regulacji parametru przeźroczystości koloru (color 
transparency) w aktualnym trybie prezentacji (CFM, PDI, DPDI), należy 
otworzyć lewy pasek nastaw Palettes przez naciśnięcie przycisku              

"Palette controls"  na dolnym pasku narzędziowym lub klawisz 
szybkiego dostępu "6" na klawiaturze komputera. Wewnątrz 
otwartego lewego paska nastaw znajdują się opcje włączające 
parametr color transparency i pozwalające na wybór poziomu dla 
właściwego trybu badania (CFM, PDI, DPDI). 
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10.4 Regulacje parametrów trybu Pulsed Wave (PW) Doppler Mode 
 
 W celu regulacji parametrów trybu Pulsed Wave (PW) Doppler należy otworzyć lewy pasek 

nastaw trybu PW mode naciskając przycisk "PW Doppler controls"  na dolnym pasku 
narzędziowym lub klawisz klawisz szybkiego dostępu "4" na klawiaturze komputera. Wnętrze paska 
nastaw trybu PW Doppler jest podzielone na 2 następujące strony: 
 

   
 
 Proszę zwrócić uwagę na fakt, że tryb PW Doppler mode jest opcjonalny i może być 
niedostępny w Państwa konfiguracji sprzętowej. 
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 10.4.1 Pozycja i rozmiar PW 
Opis 
 

Regulacja pozycji i rozmiaru objętości próbki (sample volume) pozwala na dopasowanie 
umiejscowienia i wielkości okna trybu PW Doppler w którym następuje próbkowanie w celu 
umiejscowienia go w miejscu badania. Objętość próbki (sample volume) jest wyświetlana wzdłuż linii 
skanu jako dwie równoległe linie. Mniejsza bramka objętości próbki skutkuje uzyskaniem bardziej 
precyzyjnych wyników próbkowania ponieważ jest uzyskiwana większa czułość. Możliwe jest również 
zwiększenie bramki w celu lepszego słyszenia sygnału dopplerowskiego (Doppler audio) lub dla 
próbkowania większych naczyń lub obszarów.  
 
Wartości  
 
 Dostępne wartości objętości próbki (Sample volume) zazwyczaj są zawarte w przedziale 1-8 
mm, jednakże zależą od użytego beamformera i sondy USG. Jednostka miary – milimetry (mm). 
 
Regulacje 
 

 

 
 
 W celu ustawienia pozycji objętości próbki PW sample volume, 
należy kliknąć lewym klawiszem myszy na obrazie w trybie B lub Color 
Doppler kiedy linia PW line jest wyświetlana i jest aktywne narzędzie 
regulacji PW sample volume. 
 Alternatywną metodą dopasowania pozycji i wielkości objętości 
próbki PW sample volume jest użycie regulacji dla trybu PW Line 
Position, Sample Volume Position, i Sample Volume Size. 
 

 
Odniesienia do innych regulacji 
 

Zmiana parametru pozycji i wielkości PW sample volume może zmienić wartość parametru 
Power. 
 
Efekty biologiczne 
 

Zmiana wielkości i pozycji bramki objętości próbki może zmienić TI i/lub MI. 
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 10.4.2 Częstość próbkowania – PRF 
 
Opis 
 

Regulacja Pulse Repetition Frequency (PRF) wpływa na zmianę wyświetlanego zakresu 
prędkości przepływu. Zakres prędkości jest wyrażony w kHz. PRF powinien być ustawiony na tyle 
wysoko, by zapobiec aliasingowi. If the blood is moving faster than the pulse repetition rate, then the 
Doppler display will alias, or wraparound, the baseline. wartość PRF zostanie ustawiona zbyt wysoko, 
wtedy przepływ o niskiej prędkości nie będzie wyświetlony. Może być niezbędne dokonanie zmiany 
parametru PRF w czasie badania, w zależności od prędkości przepływu krwi.  
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości parametru PRF są zawarte w przedziale 0.3-9 kHz. Jednostka miary – 
kilohertz (kHz). 
 
 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji PRF. 
 

 
Odniesienia do innych regulacji 
 

Zmiana parametru PRF może mieć wpływ na frame rate, Power, i Wall Filter. Kiedy zostanie 
dokonana zmiana parametru PRF, pamięć cine zostanie wyczyszczona. 
 
Wskazówki (Hints) 
 
 Zawsze dokonaj optymalizacji wyjściowej mocy akustycznej (acoustical Power) po zwiększeniu 
PRF. 
 
Efekty biologiczne 
 

Zmiana zakresu PRF może wpłynąć na zmianę TI i / lub MI. Obserwuj wyjściowy obraz USG dla 
wystąpienia możliwych efektów. 
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 10.4.3 HPRF (High Pulse Repetition Frequency) 
 
Opis 

Regulacja parametru High Pulse Repetition Frequency (HPRF) powoduje zmianę wyświetlanego 
zakresu prędkości. Zakres prędkości jest podawany w kHz. Częstość próbkowania powinna być 
ustawiona na tyle wysoko, by zapobiec zjawisku aliasingu. Jeżeli krew porusza się szybciej niż ustawiona 
częstość próbkowania, wtedy na obrazie Dopplera bedzie wyświetlony obraz zastępczy lub będzie 
zawinięty za linią odniesienia (baseline). Jeżeli częstotliwość próbkowania zostanie ustawiona za nisko, 
przepływ o małych wartościach może nie zostać uwidoczniony. W czasie wykonywania badania może 
zachodzić konieczność dokonania zmiany częstotliwości próbkowania, w zależności od od prędkości 
przepływu krwi.  

Częstotliwość próbkowania HPRF może zostać aktywowana ręcznie przy użyciu nastawy PRF 
lub jest wykonywana w momencie przełączenia w tryb PW Doppler Mode i zaistnienia warunków 
aktywowania HPRF (kiedy czynnik skali prędkości lub głębokość bramki próbkowania PW (sample 
volume gate) wykracza poza pewne limity). W przypadku, kiedy parametr HPRF jest aktywny, na ekranie 
wyświetlane jest wiele bramek próbkowania PW wzdłuż kursora trybu Doppler mode. Informacje 
Dopplerowskie mogą być pozyskiwane z każdej z tych wielu bramek próbkowania. Sygnał Dopplera 
pochodzący z wszystkich tych bramek jest dodawany do siebie i wyświetlany na jednym spektrum.  

Kiedy parametr HPRF jest aktywny i jest wyświetlana druga bramka próbkowania PW sample 
volume (objętość widmowa - phantom volume), w celu uzyskania bardziej wyrazistego sygnału PW jest 
zalecane wykonanie badania USG w taki sposób, by objętośc widmowa nie zawierała poruszających się 
tkanek.  
 
Wartości 
 Jeżeli parametr HPRF jest dostępny, to wartości PRF zawarte są w przedziale 1-15 kHz. Dostępne 
wartości zależą od wybranego trybu badania i głębokości penetracji. Używana jednostka miary – 
kilohertz (kHz). 
 
Regulacje 

 

 
 W celu zmiany wartości PRF i HPRF należy użyć regulacji PRF. 
 

 
 
Odniesienia do innych regulacji 

Zmiana parametru PRF może mieć wpływ na frame rate, Power, i Wall Filter. Kiedy zostanie 
dokonana zmiana parametru PRF, pamięć cine zostanie wyczyszczona. 

W celu wykonania automatycznego wyregulowania parametru PW PRF and linii odniesienia 
(Baseline), należy nacisnąć przycisk automatycznej optymalizacji ("Automatical adjustment") znajdujący 
się na górnej belce narzędziowej (klawisz szybkiego dostępu F12 na klawiaturze komputera). 

Kiedy zostanie dokonana zmiana wartości PW PRF, pamięć cine zostanie wyczyszczona. 
 
Wskazówki 
 Zawsze dokonaj optymalizacji wyjściowej mocy akustycznej (acoustical Power) po zwiększeniu 
PRF (pulse repetition frequency). 
 
 
Efekty biologiczne 
 

Zmiana zakresu PRF może wpłynąć na zmianę TI i / lub MI. Obserwuj wyjściowy obraz USG dla 
wystąpienia możliwych efektów. 
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 10.4.4 Wzmocnienie  
 
Opis 
 

Regulacja wzmocnienia (Gain) zwiększa lub zmniejsza wzmocnienie powracającego echa 
sygnału ultradźwiękowego. Wzmocnienie (Gain) powinno być ustawione na tyle wysoko by uzyskać 
wystarczająco jasny spektralny kształt fail (spectral waveform), ale nie za wysoko, by zapobiec szumom 
na obrazie Dopplerowskim. 
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości wzmocnienia (Gain) zazwyczaj są zawarte w zakresie 10-100%. Jednostka 
miary – procenty (%). 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Gain. 

 
Odniesienia do innych regulacji 
 

Po regulacji wzmocnienia może zachodzić potrzeba regulacji mocy (Power). Jeżeli zostanie 
zwiększone wzmocnienie (Gain) wtedy poziom mocy (Power) zazwyczaj powinien być zredukowany by 
otrzymać porównywalną jakość obrazu.  
 
Wskazówki 
 
 Zawsze dokonaj optymalizacji wzmocnienia (Gain) przed zwiększeniem mocy (Power). 
 
Efekty biologiczne 
 

Wzmocnienie nie ma wpływu na wyjściową moc akustyczną (acoustical Power Output). 
Jednakże zwiększając wzmocnienie wyjściowy poziom zazwyczaj jest redukowany by otrzymać 
porównywalną jakość obrazu. 
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 10.4.5 Moc  
 

Opis 
 

Regulacja Power zwiększa lub zmniejsza moc akustyczną sygnału ultradźwiękowego. 
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości mocy zazwyczaj są zawarte w przedziale 10-100%. Jednostka miary – 
procenty (%). 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Power. 
 

 
Odniesienia do innych regulacji 
 

Po regulacji mocy (Power), może zachodzić konieczność regulacji wzmocnienia (Gain). Jeżeli 
zostanie zmniejszona moc, wtedy być może trzeba będzie zwiększyć wzmocnienie. Jeżeli zwiększona 
zostanie moc, być może trzeba będzie zmniejszyć wzmocnienie. 
 
Wskazówki 
 
 Zawsze dokonaj optymalizacji wzmocnienia przed zwiększeniem mocy. Użyj tak niskich wartości 
mocy (Power) jak to jest możliwe. 
 
Efekty biologiczne 
 

Zmiana zakresu Power może wpłynąć na zmianę TI i / lub MI. Obserwuj wyjściowy obraz USG dla 
wystąpienia możliwych efektów. 
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 10.4.6 Kąt korekcji 
 

Opis 
 
 Regulacja Kąta korekcji (Correction Angle) pozwala na preecyzyjną regulację wyświetlanej 
prędkości przepływu. Marker kierunku kąta korekcji (correction angle) musi odpowiadać kierunkowi 
przepływu krwi.  
 
Wartości 
 
 Od -85 do 85 stopni. 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Correction Angle 
 

 
Odniesienia do innych regulacji 
 

Zmiana parametru Correction Angle zmienia skalę prędkości w obrazowaniu PW. Parametr 
Correction Angle musi być ustawiony przed wykonaniem pomiarów dla trybu PW. 
 
Wskazówki 
 
 Zaleca się ustawienie sondy USG w takiej pozycji, która pozwoli na ustawienie kąta korekcji 
(correction angles) mniej niż 60 stopni. 
 

 10.4.7 Zmiana kąta 
 
Opis 

Regulacja parametru Steering Angle dla sond liniowych steruje kursorem okna Dopplera w 
zakresie lewo/prawo 10 stopni. Sterowanie to może być użyte do zmiany kąta pomiędzy wiązką 
Dopplera a przepływem. 
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości parametru Steering Angle to 0,±10 stopni. Jednostka miary – stopnie. 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Steering Angle. 
 

 
Efekty biologiczne 
 

Zmiana zakresu Steering Angle może wpłynąć na zmianę TI i / lub MI. Obserwuj wyjściowy obraz 
USG dla wystąpienia możliwych efektów. 
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 10.4.8 Odwrócenie 
 

Opis 
 

Regulacja odwrócenia (Invert) powoduje pionowe odwrócenie spektralnego kształtu fali. Po 
dokonaniu takiego odwrócenia dodatnie prędkości bedą wyświetlane poniżej linii odniesienia 
(Baseline), natomiast ujemne prędkości będą wyświetlane powyżej linii odniesienia (Baseline). 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Invert. 
 

 

  

 10.4.9 Linia odniesienia 
 

Opis 
 

 Regulacja parametru Baseline zwiększa lub zmniejsza część danych trybu Dopplera 
wyświetlanych odpowiednio dla prędkości pozytywnego (przepływ dodatni) i negatywnego (przepływ 
ujemny). Zmiana parametru Baseline jest dokonywana w celu zminimalizowania aliasingu przez 
wyświwtlenie większego zakresu przepływu dodatniego z jednoczesnym uwzględnieniem przepływu 
ujemnego – lub na odwrót. Domyślnie linia odniesienia jest umiejscowiona w środku widma. Linia 
bazowa jest wyświetlana jako pozioma linia położona wzdłuż przebiegu kształtu fali. 
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości parametru Baseline zazwyczaj są zawarte w przedziale 0-255. Te wartości nie 
mają jednostki miary.. 
 

Adjustment 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Baseline. 
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 10.4.10 Regulacja wzmocnienia dynamicznego 
 
Opis 
 

Regulacja wzmocnienia dynamicznego (Dynamic Range) wpływa jak intensywność ech 
ultradźwiękowych jest konwertowana na skalę szarości.  
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości parametru Dynamic Range zazwyczaj są zawarte w przedziale 2-40 dB. 
Jednostka miary – decybele (dB). 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Dynamic Range. 
 

 
Odniesienia do innych regulacji 
 

Po regulacji parametru Dynamic Range, może zachodzić konieczność wyregulowania parametru 
Gain lub Scale. Jeżeli zostanie zwiększona wartość Dynamic Range, wtedy być może trzeba będzie 
zmniejszyć Gain lub Scale jeżeli obraz Dopplerowski będzie zaszumiony. 
 

 10.4.11 Wall Filter 
 
Opis 
 
 Regulacja Wall Filter zwiększa lub zmniejsza częstotliwość odcięcia (cutoff frequency) dla Wall 
Filter (High Pass Frequency Filter – filtr górnoprzepustowy) który eliminuje niechciane niskiej 
częstotliwości i  wysokiej intensywności sygnały pochodzące z tkanek lub ruchu ścian. Zwiększenie 
parametru wall filter zredukuje wyświetlanie ruchu tkanek o małej prędkości. Natomiast zmniejszenie 
wall filter spowoduje wyświetlenie większej ilości informacji, jakkolwiek również będzie wyświetlana 
większa ilość ruchomych ścian tkanek. 
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości parametru Wall Filter zazwyczaj są zawarte w zakresie 2.5-20% PRF. 
Jednostka miary – procenty (%) PRF. 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Wall Filter.. 
 

 
Wskazówki 

Ustaw parametr wall filter na tyle wysoko by wyeliminować zaśmiecenie z obrazu i na tyle nisko, 
by wyświetlić informacje w trybie Dopplera. 
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 10.4.12 Zmiana podstawy czasu  
 
Opis 
 
 Podstawa czasu (Sweep speed) determinuje jak szybko obraz prezentacji PW (podstawa czasu) 
jest przesuwany i zmienia się częstotliwość akwizycji informacji dla trybu PW. Mniejsze wartości czasu 
oznaczają, że obraz w prezentacji PW będzie wypełniany szybciej, natomiast większe wartości czasu 
oznaczają, że obraz prezentacji PW będzie wypełniany wolniej. Szybsze prędkości pokazują mniej 
przebiegów kształtu fali w jednostce czasu, ale z większą ilością detali.  
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości zależą od użytego aparatu USG i opcji programowych. Jednostka miary – 
sekundy (s). 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości podstawy czasu (sweep speed) należy 
użyć regulacji "Sweep Speed". Niższe wartości oznaczają szybszą 
aktualizację obrazu trybu prezentacji PW. 
 

 
Efekty biologiczne 
 
 Regulacja zmiany podstawy czasu może zmienić wartości TI i MI. 
 
 

 10.4.13 Skala 
 
Opis 
 Regulacja skali (Scale) zwiększa lub zmniejsza poziom wizualizowanej mocy (Power).  
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości parametru scale zazwyczaj są zawarte w przedziale 0-31. Te wartości nie 
mają jednostki miary. 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Scale. 
 

 
Odniesienia do innych regulacji 
 

Po regulacji parametru Scale, może zachodzić konieczność wyregulowania wzmocnienia (Gain). 
Jeżeli zmniejszony zostanie parametr Scale, być może trzeba będzie zwiększyć wzmocnienie (gain). 
Jeżeli zostanie zwiększony parametr Scale, być może trzeba bedzie zmniejszyć gain. 
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 10.4.14 Głośność sygnału Dopplerowskiego 
 
Opis 
 

Nastawa głośności sygnału Dopplerowskiego (Sound) pozwala na wyregulowanie poziomu 
dźwięku na wyjściu audio. By dźwięk był słyszalny, głośniki komputerowe muszą być włączone.  
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości głośności dźwięku (Sound Volume) zawierają się w przediale 0-100%. 
Jednostka miary – procenty (%). 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu dostosowania poziomu głośności sygnału dźwiękowego 
należy użyć regulacji Sound Volume. By włączyć lub wyłączyć dźwięk, 
należy użyć regulacji Głośności w zasobach komputera.  
 

 

  

 10.4.15 Częstotliwość 
 
Opis 
 
 Częstotliwość jest cechą, która definiuje rozdzielczość sygnału ultradźwiękowego. Wyższa 
częstotliwość zwiększa rozdzielczość sygnału ultradźwiękowego ale redukuje widoczność badanych 
tkanek na większych głębokościach penetracji. W celu badania tkanek na małej głębokości można użyć 
wyższych wartości częstotliwości, natomiast w celu badania tkanek na większych głębokościach należy 
użyć mniejszych częstotliwości. 
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości częstotliwości zależą od użytej sondy USG i układu formującego wiązkę 
(beamformer’a). Jednostka miary – megaherce (megahertz (MHz)). 
 
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu zmiany wartości należy użyć regulacji Frequency. 
 

 
Efekty biologiczne 
 
 Regulacja częstotliwości (Frequency) może zmienić wartości TI i MI. 



 

TELEMED / TELEMED-POLSKA    
Instrukcja użytkowania programu Echo Wave II  Ver. 1.6.0 13/02/2013 Strona 93 z 211 
 

 10.4.16 Wygładzanie  
 
Opis 
 

Regulacja wygładzania (Smoothing) pozwala na uzyskanie bardziej wygładzonych obrazów w 
trybie  Doppler. Wyższe wartości oznaczają bardziej wygładzone obrazy.  
 
Wartości 
 
 Dostępne wartości zależą od użytego beamformera i sondy USG. Te wartości nie mają jednostki 
miary.  
 
Regulacje 
 

 

 
 W celu dopasowania poziomu wygładzania, należy użyć 
regulacji Smoothing dostępnych w opcjach programowych.  
 

 

  

  

 10.4.17 Mapy kolorów  
 
Opis 
 
 Regulacje te pozwalają na wybór określonej mapy kolorów.  
 
Regulacje 
 

 

 
 

 
 W celu dopasowania mapy kolorów dla trybu PW, należy 
otworzyć lewy pasek nastaw Palettes naciskając przycisk "Palette 

controls"  na dolnym pasku narzędziowym lub klawisz 
szybkiego dostępu "6" na klawiaturze komputera. Wewnątrz 
otworzonego paska nastaw znajduje się regulacja wyboru mapy 
kolorów.  
 W celu odwrócenia kolorów aktualnie używanej mapy, należy 
użyć regulacji pola wyboru Invert. 
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10.5 Regulacja Zasięgowej regulacji wzmocnienia TGC 
 

      
 
Opis 
 
 Regulacja Time Gain Compensation (TGC) [zasięgowej regulacji wzmocnienia] dopasowuje jak 
powracające sygnały ultradźwięku są wzmacniane w celu skorygowania osłabienia które jest różne i 
zależy od głębokości penetracji (scanning depth) i tkanki, która jest obserwowana. Używając regulacji 
TGC wyrównywane jest wzmocnienie powracającecego echa w ten sposób, by gęstość ech na różnych 
głębokościach była podobna. Regulacja TGC pozwala na regulację poziomu wzmocnienia w kilku 
strefach głębokości niezależnie. Regulacja TGC jest dokonywana za pomocą poszczególnych suwaków 
proporcjonalnie do aktualnej głębokości badania. Aktualne wartości TGC są wyświetlane na 
odpowiadającej im głębokościach regulatorach TGC. Pionowa krzywa TGC jest wyświetlana po prawej 
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stronie pola obrazowania USG. Małe markery na tej krzywej odpowiadają nastawom TGC na 
głębokościach w poszczególnych strefach.  
 
 
 
 
Wartości 
 
  Dostępne wartości TGC zazwyczaj są zawarte w przedziale 0-100%. Jednostka miary – 
procenty (%). 
 
 
Regulacje 
 
 W celu zmiany wartości TGC należy otworzyć lewy pasek nastaw TGC naciskając przycisk               

"TGC controls"  na dolnym pasku narzędziowym lub klawisz szybkiego dostępu "5" na 
klawiaturze komputera. Następnie należy dopasować wartości TGC używając regulatorów dostępnych 
na pasku nastaw.  
 
Wskazówki 

 
W celu wykonania automatycznego wyregulowania wzmocnienia trybu B mode Gain i krzywej  

TGC, należy użyć przycisku automatycznego dopasowania ("Automatical adjustment") znajdującego się 
na górnym pasku narzędziowym(klawisz szybkiego dostępu F12 na klawiaturze komputera). W czasie 
optymalizacji obrazu trzymaj głowicę nieruchomo nad miejscem badanym I nie poruszaj nią.  
 
Odniesienia do innych regulacji 
 
 W celu dopasowania całościowego wzmocnienia (Gain), należy użyć regulacji wzmocnienia 
(Gain) dla trybu B mode. Po dopasowaniu głębokości penetracji (Depth) może zachodzić konieczność 
dopasowania TGC. 
 



 

TELEMED / TELEMED-POLSKA    
Instrukcja użytkowania programu Echo Wave II  Ver. 1.6.0 13/02/2013 Strona 96 z 211 
 

 

10.6 Regulacje palety i map kolorów 
 
 W celu wyboru i regulacji palety lub map kolorów (palette / color map) dla aktualnego trybu 
prezentacji (B, M, CFM, PDI, DPDI, PW), należy otworzyć lewy pasek nastaw Palettes naciskając przycisk 

"Palette controls"  na dolnym pasku narzędziowym lub klawisz szybkiego dostępu "6" na 
klawiaturze komputera. Wewnątrz paska nastaw należy użyć regulacji palety (palette) (parametr 
gamma , jasności - brightness , kontrastu - contrast ) lub mapy kolorów (color map) dla 
właściwego trybu prezentacji i dokonać dopasowania nastaw.  
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10.7 Funkcja Zoom w trybie B (Color Doppler) 
 
 

W celu wykonania powiększenia (zoom) obrazu ultrasonograficznego (w trybie B lub Color 
Doppler mode), należy wykonać następujace działania: 

 
 

1. Wybrać narzędzie zoom naciskając przycisk "Zoom"  górnym pasku narzędziowym lub 
klawisz szybkiego dostępu F7 na klawiaturze komputera. Należy pominąć ten krok jeżeli narzędzie zoom 
zostało już wybrane. Piktogram wybranego narzędzia jest wyświetlany w prawym górnym rogu 

programu USG . 
 
2. Wybierz region który ma zostać powiększony i zaznacz go prostokątną obwiednią. W tym celu 
przesuń kursor myszy w pozycję na obrazie USG, gdzie powinien być umiejscowiony pierwszy róg 
prostokąta zawierający obszar zainteresowania. Następnie naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz myszy i 
przesuń mysz do pozycji, gdzie powinien być umiejscowiony drugi róg prostokąta. W czasie 
przesuwania myszy będzie rysowana prostokątna ramka która powinna zawierać powiększany obszar 

zainteresowania. . Na koniec, zwolnij klawisz myszy, a program wykona powiększenie 
(zoom) zaznaczonego prostokątnego obszaru (jeżeli jest to prawidłowy obszar na obrazie USG). 
 
3. Kiedy obraz USG jest powiększony (lub przesuwany), narzędzie zoom pracuje w trybie narzędzia 
przesuwania. Dzięki temu można wycentrować powiększony obraz USG. By przesunąć obraz, należy 
nacisnąć lewy klawisz myszy na obrazie w miejscu, które ma być przesunięte. Trzymając wciśnięty 
klawisz myszy należy przesunąć kursor do pozycji, gdzie ma być przesunięty wybrany punkt. W czasie 

przesuwania będzie rysowana strzałka wskazująca kierunek i pozycję przesuwania . Na koniec 
zwolnij klawisz myszy, a program wykona przesunięcie obrazu.  
 
4. W celu przywrócenia obrazu USG do jego domyślnej pozycji i skali, należy kliknąć lewym klawiszem 
myszy na obrazie (upewniwszy się, że jest wybrane narzędzie zoom). 
 
5. Opcjonalnie, należy powtórzyć kroki 1-4 w celu powiększenia innych obszarów obrazu 
ultrasonograficznego.  
 
 
 Jeżeli Państwa klawiatura komputerowa posiada klawiaturę numeryczną (klawisze z cyframi po 
prawej stronie głównej klawiatury), wtedy można wykonać operację powiększenia i zmniejszenia 
używając klawiszy "+" i "-" na klawiaturze numerycznej.  
 
 W celu wykonania pomiary lub innej operacji regulacji (np. pozycjonowania okna 
Dopplerowskiego) na powiększonym obrazie USG, należy wybrać żądane narzędzie pomiarowe lub 
narzędzie nastaw I wykonać pomiar lub inne operacje, które zostały opisane w poszczególnych 
rozdziałach niniejszej instrukcji. W celu ponownej zmiany powiększenia (zoom), należy wybrać 
narzędzie zoom. 
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 Po naciśnięciu przycisku "Zoom" na górnym pasku 
narzędziowym zostaje wybranie nie tylko narzędzie zoom, 
aktywowane zostają nastawy "Zoom" dostępne na lewym pasku 
narzędziowym.  
 
 Używając tych nastaw użytkownik może powiększyć obraz 
(zoom in) – do ~600% lub zmniejszyć (zoom out) – do ~60%.  
Wartość domyślna to 100%. 
 
 Można przywrócić współczynnik powiększenia i przesunięcie 
obrazu do domyślnych wartości poprzez naciśnięcie przycisku 
"Default". 
 
 Przyciski pozycjonowania pozwalają na przesunięcie 
interesującego obszaru obrazu USG w miejsce będące na środku 
obszaru obrazowania ultrasonograficznego.  
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10.8 Funkcja zoom w trybie M 
 

W celu wykonania powiększenia obrazu (zoom) w trybie M mode (kiedy badanie jest 
wykonywane w trybie B+M lub M mode) należy wykonać następujące działania:  

1. Wybrać narzędzie zoom naciskając przycisk "Zoom"  górnym pasku narzędziowym lub 
klawisz szybkiego dostępu F7 na klawiaturze komputera. Należy pominąć ten krok jeżeli narzędzie zoom 
zostało już wybrane. Piktogram wybranego narzędzia jest wyświetlany w prawym górnym rogu 

programu USG .  
2. Wybrać przedział głebokości na obrazie w trybie M mode który ma być powiększony. W tym celu 
należy przesunąć kursor do pozycji na obrazie gdzie powinno się rozpoczynać powiększenie taśmy. 
Należy nacisnąć i przytrzymać lewy klawisz myszy i przesunąć mysz do pozycji, gdzie powino kończyć się 
powiększanie. W trakcie przesuwania myszy będą rysowane dwie poziome linie które powinny zawierać 
żądane do powiększenia dane trybu M mode. Na koniec zwolnij klawisz myszy, program wykona 
powiększenie wybranych przedziałów głębokości.  
3. Kiedy obraz USG jest powiększony (lub przesuwany), narzędzie zoom pracuje w trybie narzędzia 
przesuwania. Dzięki temu można wycentrować powiększony obraz USG w trybie M mode. By przesunąć 
obraz, należy nacisnąć lewy klawisz myszy na obrazie w miejscu, które ma być przesunięte. Trzymając 
wciśnięty klawisz myszy należy przesunąć kursor do pozycji, gdzie ma być przesunięty wybrany punkt.                 

W czasie przesuwania będzie rysowana strzałka wskazująca kierunek i pozycję przesuwania .                      
Na koniec zwolnij klawisz myszy, a program wykona przesunięcie obrazu. Użycie narzędzia zoom w 
trybie  M mode powoduje pionowe przesunięcie obrazu. W celu wykonania pionowego przesunięcia 
danych trybu       M mode należy użyć nastaw pamięci Cine. 
4. W celu przywrócenia obrazu USG do jego domyślnej pozycji i skali, należy kliknąć lewym klawiszem 
myszy na obrazie trybu M mode (upewniwszy się, że jest wybrane narzędzie zoom).  
5. Opcjonalnie, należy powtórzyć kroki 1-4 w celu powiększenia innych obszarów obrazu 
ultrasonograficznego.  
 
 W celu wykonania pomiaru lub innej operacji regulacji na powiększonym obrazie USG w trybie                  
M mode, należy wybrać żądane narzędzie pomiarowe lub narzędzie nastaw lub lub inne operacje, które 
zostały opisane w poszczególnych rozdziałach niniejszej instrukcji. W celu ponownej zmiany 
powiększenia (zoom), należy wybrać narzędzie zoom.  
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 Po naciśnięciu przycisku "Zoom" na górnym pasku 
narzędziowym zostaje wybranie nie tylko narzędzie zoom, 
aktywowane zostają nastawy "Zoom" dostępne na lewym pasku 
narzędziowym. 
 Używając nastaw trybu M mode użytkownik może powiększyć 
obraz (zoom in) – do ~600%.  
Wartość domyślna to 100%. 
 
 Można przywrócić współczynnik powiększenia i przesunięcie 
obrazu do domyślnych wartości poprzez naciśnięcie przycisku 
"Default"  
 
 Przyciski pozycjonowania pozwalają na przesunięcie 
interesującego obszaru obrazu USG trybu M mode w górę i w dół w 
miejsce będące na środku obszaru obrazowania ultrasonograficznego.  
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10.9 Korzystanie z trybu pełnoekranowego 
 

Program pozwala ukryć kontrole skanowania USG i, ewentualnie, pokazać obraz USG na pełnym 
ekranie przez jakiś czas. 

W celu ukrycia kontroli i, ewentualnie, przejścia w tryb pełnoekranowy, kliknij dwukrotnie 
myszką na zdjęcie loga firmy na lewej stronie nagłówka obrazu USG. 

Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, kliknij klawisz „Esc” na klawiaturze lub kliknij dwukrotnie 
myszką na zeskanowany obraz USG. 

Jeśli chcesz nie tylko ukryć kontrole skanowania, ale również pokazać USG na pełnym ekranie, w 
"Menu->Ustawienia->Opcje->Wygląd->Ogólne" włącz opcję „Po podwójnym kliknięciu na logo, przejdź 
w tryb pełnoekranowy” 

Jeśli podczas trybu pełnoekranowego chcesz zmienić pewne parametry skanowania, otwórz 
żądany ControlBar po lewej stronie używając narzędzi Autohide w lewo lub w dół lub w odniesieniu do 
odpowiednich skrótów klawiszowych. Aby ukryć otwarty po lewej stronie lub po prawej stronie 
ControlBar, kliknij myszką na nagłówku tego ControlBar. 

 
 
WAŻNE. Jeśli w trybie pełnoekranowym są używane rysunki i pomiary na podstawie czasu 

obrazów USG (M, PW), to te obrazki z rysunkami/pomiary muszą być wydrukowane lub zapisane (JPG, 
PNG, BMP) również w trybie pełnoekranowym, ponieważ po wyjściu z trybu pełnoekranowego niektóre 
z tych rysunków/pomiarów mogą stać się niewidzialne z powodu ograniczonej przestrzeni poziomej. 
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11. Pomiary i obliczenia 

11.1 Ogólne pomiary trybu B 
 

W celu wykonania pomiarów w trybie B, B+B, 4B należy 
wykonać następujące działania: 
 
1. Wykonaj badanie w trybie B (B+B, 4B) mode następnie 
zatrzymaj obraz USG (tryb Freeze) naciskając przycisk 
"Freeze/Run" lub klawisz spacji na klawiaturze komputera. 

2. Naciśnij przycik "Measurements"  w celu 
otworzenia (aktywacji) prawego paska nastaw z 
dostępnymi pomiarami.  
3. Jeżeli otwarty pasek nastaw pomiarów jest inny niż dla 
trybu "B Measurements", należy użyć przycisków dla 
zmiany stron Pomiarów Ogólnych (General 
Measurements) (przyciski "<" i ">") w celu otworzenia 
strony "B Measurements". Strony mogą również być 
zmieniane naciskająć klawisze "Page Up" i "Page Down" 
na klawiaturze komputera. 
4. Wewnątrz paska nastaw pomiarów należy wybrać 
żądane narzędzie pomiarowe, dokonać wyboru opcji dla 
tego narzędzia i wykonać żądaną liczbę pomiarów 
używając tego narzędzia.  
5. Jeżeli potzeba, wybierz inne narzędzie pomiarowe, 
wybierz jego opcje, i ponownie wykonaj żądaną ilość 
pomiarów przy użyciu wybranego narzędzia.  
 

Pasek nastaw pomiarów ogólnych trybu B mode  

 
 
 

 

Lp. Opis przycisku narzędzia pomiaru 
1 Odległość - Distance  
2 Długość - Length measurement tool button. 
3 Powierzchnia - Area, obwód – circumference, przy 

użyciu elipsy (ellipse) 
4 Powierzchnia - Area, obwód – circumference, przy 

użyciu obrysu  
5 Pomiar kątów (Angle) – przy użyciu dwóch linii 

(odległości)  
6 Pomiar kątów (Angle) – przy użyciu trzech linii 

(odległości) 
7 Pomiar objętości (Volume) – przy użyciu trzech 

linii (odległości) 
8 Pomiar objętości (Volume) – przy użyciu elipsy 
9 Zwężenie (Stenosis) (w %) – przy użyciu dwóch 

linii (odległości) 
10 Zwężenie (Stenosis) (w %) – przy użyciu dwóch 

obszarów  
11 Proporcje A/B ratio – przy użyciu dwóch 

odległości  

1 

3 

5 

7 

9 

11 

4 

6 

8 

10 

12 

13 

14 

16 

15 

17 

2 
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12 Proporcje A/B ratio dwóch obszarów (lub 
obwodów)  

13 Dostępne opcje dla wybranego narzędzia  
14 Przycisk narzędzia wyboru. Narzędzie to jest 

używane w celu wyboru, edycji i usunięcia obiektów 
pomiarów.  

15 Przycisk usunięcia wybranych pomiarów i 
obiektów narysowanych.  

16 Przycisk usuwający wszystkie wykonane pomiary i 
narysowane obiekty.  

17 Przyciski zmieniające dostępne strony pomiarów 
ogólnych (General Measurements) 

  
 
 

 11.1.1 Odległość 
 
W celu zmierzenia odległości (distance) należy wykonać poniższe 
działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Distance" 

 na pasku nastaw pomiarów trybu B Measurements. 
Jeżeli narzędzie pomiarowe posiada swój skrót klawiaturowy 
identyfikowany jako podkreślona litera (np. podkreślona litera D dla 
pomiaru Distance) i pasek pomiarów jest aktywny, istnieje wtedy 
możliwość wyboru narzędzia naciskając jego skrót klawiaturowy na 
klawiaturze komputera. 
2. Należy się upewnić, że pole wyboru "Distance" jest zaznaczone. 
3. Opcjonalnie, jeżeli użytkownik chce zmierzyć powierzchnię lub obwód 
koła za pomocą zmierzonego wymiaru lub objętość kuli, należy 
zaznaczyć odpowiednie pola wyboru. Możliwe jest zaznaczenie kilku pół 
wyboru.  
4. Następnie należy przesunąć kursor myszy do pozycji na obrazie USG, 
gdzie będzie rozpoczęty pomiar, a następnie kliknąć lewym klawiszem 
myszy w celu rozpoczęcia pomiaru.  
5. Następnie należy przesunąć kursor w pozycję na obrazie USG gdzie 
pomiar ma być zakończony a następnie kliknąć lewym klawiszem myszy 
w celu zakończenia pomiaru.  
6. Opcjonalnie należy wykonać inny pomiar tego samego typu 
powtarzając kroki 4-5. 
 
 
Obiekt mierzony : 

 
 
Wynik (odległość – distance): 
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 11.1.2 Długość 
 
W celu pomiaru długości (length) obiektów krzywoliniowych, należy 
wykonać poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Length" 

 na pasku nastaw pomiarów trybu B Measurements. 
Jeżeli narzędzie pomiarowe posiada swój skrót klawiaturowy 
identyfikowany jako podkreślona litera (np. podkreślona L dla pomiaru 
Length) i pasek pomiarów jest aktywny, istnieje wtedy możliwość 
wyboru narzędzia naciskając jego skrót klawiaturowy na klawiaturze 
komputera. 
2. Następnie należy przesunąć kursor myszy do pozycji na obrazie USG, 
gdzie będzie rozpoczęty pomiar, a następnie kliknąć lewym klawiszem 
myszy w celu rozpoczęcia pomiaru. 
3. Przesuń kursor myszy wzdłuż konturu mierzonego obiektu na obrazie 
USG.  
4. Kliknij lewym klawiszem myszy w celu zakończenia pomiaru.  
5. Opcjonalnie należy wykonać inny pomiar tego samego typu 
powtarzając kroki 2-4.  
 
 
Mierzony obiekt: 

 
 
Rezultat (długość – length): 
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 11.1.3 Powierzchnia i obwód przy użyciu elipsy 
 
W celu pomiaru powierzchni (area) i/lub obwodu (circumference) przy 
użyciu elipsy (ellipse) należy wykonać poniższe działania: 
 

1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Area"  na 
pasku nastaw pomiarów trybu B Measurements. 
2. W przypadku, jeżeli mierzymy powierzchnię, należy się upewnić, że 
pole wyboru "Area" na pasku pomiarowym narzędzia jest zaznaczone.  
3. W przypadku jeżeli mierzymy obwód (circumference), należy się 
upewnić, że pole wyboru "Circumference" jest zaznaczone.  
4. Opcjonalnie, jeżeli mierzona będzie oś długa (long axis) i oś krótka 
(short axis) elipsy lub objętość elipsoidalna, należy zaznaczyć właściwe 
opcje.  
5. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie będzie będzie 
umiejscowiony pierwszy punkt długiej osi elipsy a następnie kliknąć 
lewym klawiszem myszy w celu rozpoczęcia pomiaru.  
6. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG gdzie powinien być 
umiejscowiony drugi punkt osi długiej elipsy i następnie kliknij lewym 
klawiszem myszy.  
7. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie powinien być 
umiejscowiony pierwszy punkt krótkiej osi elipsy, a następnie naciśnij 
lewy klawisz myszy w celu zakończenia pomiarów.  
8. Opcjonalnie, wykonaj inne pomiary tego samego typu powtarzając 
kroki 5-7. 
 
Mierzony obiekt (elipsa – ellipse) : 
 

 
 
Wynik (pole powierzchni – area, obwód – circumference) : 

 
 
Proszę zwrócić uwagę, że oba końce długiej osi elipsy (pierwszej osi) są 
zaznaczone małymi kółkami (punktami kluczowymi), natomiast oś 
krótka (druga oś) ma zaznaczony tylko jeden punkt końcowy).  
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 11.1.4 Powierzchnia i obwód przy użyciu obrysu 
 
W celu pomiaru powierzchni (area) i / lub obwodu (circumference) przy 
użyciu obrysu (trace), należy wykonać poniższe działania:  
 

1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Area"  na 
pasku nastaw pomiarów trybu B Measurements. 
2. W przypadku, jeżeli mierzymy powierzchnię (area), należy się upewnić, 
że pole wyboru "Area" na pasku pomiarowym narzędzia jest 
zaznaczone.  
3. Jeżeli mierzymy obwód (circumference), należy się upewnić, że pole 
wyboru "Circumference" jest zaznaczone.  
4. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie obrys 
powinien się zaczynać, a następnie kliknąć lewym klawiszem myszy w 
celu rozpoczęcia pomiaru.  
5. Przesuwaj kursor myszy wzdłuż obrysowywanego konturu w celu 
zdefiniowania zamkniętej krzywej.  
6. W celu zakończenia pomiaru, kliknij ponownie lewym klawiszem 
myszy. Ostatni punkt krzywej zostanie połączony z pierwszym punktem 
krzywej w wyniku czego pomiar będzie zakończony.  
7. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki  
4-6. 
 
 
Mierzony obiekt: 
 

 
 
Wynik (powierzchnia - area, obwód - circumference) : 
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 11.1.5 Pomiar kątów przy użyciu dwóch linii  
 
W celu pomiaru kąta (angle) pomiędzy dwoma liniami (wektorami), 
należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Angle" 

 na pasku nastaw pomiarów B Measurements. 
2. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie pierwszy 
wektor powinien się zaczynać, a następnie kliknij lewym klawiszem 
myszy w celu rozpoczęcia pomiaru.  
3. Przesuń kursor myszy do pozycji gdzie pierwszy wektor powinien się 
kończyć a następnie kliknij lewym klawiszem myszy.  
4. Przesuń kursor myszy w pozycję, gdzie drugi wektor powinien się 
zaczynać, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy.  
5. Przesuń kursor myszy do pozycji gdzie drugi wektor powinien się 
kończyć i kliknij lewym klawiszem myszy w celu zakończenia pomiaru 
kątów.  
6. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki  
2-5. 
Proszę zauważyć, że punkty startowe linii (wektorów) są zaznaczone 
właściwymi numerami (numerami mierzonego obiektu).  
 
Mierzony obiekt (dwa wektory): 

 
Wynik (długości wektorów i kąty pomiędzy wektorami): 

 
 
W celu obliczenia wartości kąta pomiędzy dwoma uprzednio 
zmierzonymi odległościami, należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Angle" 

 na pasku nastaw pomiarów B Measurements. 
2. Z pierwszego menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego wybierz numer mierzonego obiektu który odpowiada 
pierwszemu wektorowi dla obliczenia wartości kąta.  
3. Z drugiego menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia pomiarowego 
wybierz numer mierzonego obiektu który odpowiada drugiemu 
wektorowi dla obliczenia wartości kąta.  
4. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego w celu 
obliczenia wartości kątów.  
5. Opcjonalnie, dokonaj większej ilości pomiarów kątów powtarzając 
kroki 2-4. 
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 11.1.6 Pomiar kątów przy użyciu trzech linii  
 
W celu pomiaru kątów pomiędzy trzema liniami (wektorami) 
należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Angle" 

 na pasku nastaw pomiarów B Measurements. 
2. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG gdzie pierwszy 
wektor powinien się zaczynać, a następnie kliknij lewym 
klawiszem myszy w celu rozpoczęcia pomiaru.  
3. Przesuń kursor myszy do pozycji, gdzie pierwszy wektor 
powinien się kończyć, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy.  
4. Przesuń kursor myszy w pozycję, gdzie drugi wektor powinien 
się zaczynać, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy.  
5. Przesuń kursor myszy do pozycji, gdzie drugi wektor powinien 
się kończyć, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy.  
6. Przesuń kursor myszy w pozycję, gdzie trzeci wektor powinien 
się zaczynać, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy.  
7. Przesuń kursor myszy do pozycji gdzie trzeci wektor powinien 
się kończyć i kliknij lewym klawiszem myszy w celu zakończenia 
pomiaru kątów.  
8. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu 
powtarzając kroki 2-7. 
Kąty będą mierzone pomiędzy pierwszym i drugim, oraz 
pierwszym i trzecim wektorem.  
Proszę zauważyć, że punkty startowe linii (wektorów) są 
zaznaczone właściwymi numerami (numerami mierzonego 
obiektu).  

 

 
Mierzone obiekty (trzy wektory) : 

 
 
Wynik (długości wektorów i kąty pomiędzy wektorami): 
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W celu obliczenia wartości kąta pomiędzy trzema uprzednio zmierzonymi odległościami, należy 
wykonać poniższe działania:  
 

1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Angle"  na pasku nastaw pomiarów              
B Measurements. 
2. Z pierwszego menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia pomiarowego wybierz numer mierzonego 
obiektu który odpowiada pierwszemu wektorowi dla obliczenia wartości kąta. 
3. Z drugiego menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia pomiarowego wybierz numer mierzonego 
obiektu który odpowiada drugiemu wektorowi dla obliczenia wartości kąta. 
4. Z trzeciego menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia pomiarowego wybierz numer mierzonego 
obiektu który odpowiada trzeciemu wektorowi dla obliczenia wartości kąta. 
5. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego w celu obliczenia wartości kątów 
pomiędzy pierwszym i drugim, oraz pomiędzy pierwszym i trzecim wektorem.  
6. Opcjonalnie, dokonaj większej ilości pomiarów kątów powtarzając kroki 2-5. 
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 11.1.7 Pomiar objętości przy użyciu trzech linii  
 
W celu pomiaru objętości (volume) przy użyciu trzech odległości 
(trzech osi elipsoidy), należy wykonać poniższe działania: 
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Volume" 

 na pasku nastaw pomiarów B Measurements. 
2. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG gdzie pierwsza 
odległość powinna się zaczynać, a następnie kliknij lewym 
klawiszem myszy w celu rozpoczęcia pomiaru.  
3. Przesuń kursor myszy do pozycji, gdzie pierwsza odległość 
powinna się kończyć, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy.  
4. Przesuń kursor myszy w pozycję, gdzie druga odległość 
powinna się zaczynać, a następnie kliknij lewym klawiszem 
myszy.  
5. Przesuń kursor myszy do pozycji, gdzie druga odległość 
powinna się kończyć, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy.  
6. Przesuń kursor myszy w pozycję, gdzie trzecia odległość 
powinna się zaczynać, a następnie kliknij lewym klawiszem 
myszy. 
7. Przesuń kursor myszy do pozycji gdzie trzecia odległość 
powinna się kończyć i kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
zakończenia pomiaru objętości (volume). 
8. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu 
powtarzając kroki 2-7. 
 
 
W celu obliczenia objętości przy użyciu trzech uprzednio 
zmierzonych odległości, należy wykonać poniższe działania: 
 
1. Wybierz narzedzie pomiarowe naciskając przycisk "Volume" 

 na pasku nastaw pomiarów B Measurements. 
2. Z pierwszego menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego wybierz numer mierzonego obiektu który 
odpowiada pierwszej osi elipsoidy.  
3. Z drugiego menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego wybierz numer mierzonego obiektu który 
odpowiada drugiej osi elipsoidy.  
4. Z trzeciego menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego wybierz numer mierzonego obiektu który 
odpowiada trzeciej osi elipsoidy.  
5. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego w 
celu obliczenia objętości elipsoidy za pomocą wybranych trzech 
osi.  
6. Opcjonalnie, dokonaj większej ilości pomiarów objętości 
powtarzając kroki 2-5. 
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 11.1.8 Pomiar objętości przy użyciu elipsy  
 
 
W celu pomiaru objetości elipsoidy przy użyciu elipsy, należy wykonać 
poniższe działania:  
 

1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Volume"  
na pasku nastaw pomiarów B Measurements. 
2. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie powinien być 
umiejscowiony pierwszy punkt długiej osi elipsy, a następnie kliknij 
lewym klawiszem myszy w celu rozpoczęcia pomiaru.  
3. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie powinien być 
umiejscowiony drugi punkt długiej osi elipsy, a następnie kliknij lewym 
klawiszem myszy.  
4. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie powinien być 
umiejscowiony pierwszy punkt osi krótkiej elipsy, a następnie kliknij 
lewym klawiszem myszy w celu zakończenia pomiaru.  
5. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki            
2-4. 
Proszę zwrócić uwagę, że dla obliczeń przyjęto, że trzecia oś elipsoidy 
jest równa drugiej (krótkiej) osi.  
 
 
 
W celu obliczenia objętości przy użyciu uprzednio zmierzonej elipsy, 
należy wykonać poniższe działania:  
 

1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Volume"  
na pasku nastaw pomiarów B Measurements. 
2. Z menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia pomiarowego, należy 
wybrać numer mierzonego obiektu (elipsy) który będzie użyty do 
obliczenia objętości.  
3. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego w celu 
obliczenia objętości elipsoidy.  
4. Opcjonalnie dokonaj większej ilości objętości powtarzając kroki 2-3. 
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 11.1.9 Pomiar objętości przy użyciu jednej odległości  
 
W celu pomiaru objętości (volume) kuli (sphere) przy użyciu jednego 
odcinka (wymiaru kuli - sphere diameter), należy wykonać poniższe 
działania:  
 
1. Wewnątrz paska nastaw pomiarów B Measurements należy wybrać 
opcje narzędzia pomiarowego naciskając mały przycisk "v" obok 

przycisku "Volume"  co spowoduje otworzenie 

następującego menu , z którego należy wybrać pozycję 
"1 Distance". Wynikiem takiego działania będzie zamknięcie menu zaś 
tryb pomiarów objętości "Volume" zostanie zmieniony w tryb obliczania 

objętości przy użyciu jednej odległości . 
2. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie powinien być 
umiejscowiony pierwszy punkt osi kuli, a następnie kliknij lewym 
klawiszem myszy w celu rozpoczęcia pomiaru.  
3. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG gdzie powinien być 
umiejscowiony drugi punkt osi kuli, a następnie kliknij lewym klawiszem 
myszy celu zakończenia pomiaru objętości.  
4. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
2-3. 
 
 
 
W celu obliczenia objętości (volume) przy użyciu uprzednio zmierzonej 
odległości, należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wewnątrz paska nastaw pomiarów B Measurements należy wybrać 
opcje narzędzia pomiarowego naciskając mały przycisk "v" obok 

przycisku "Volume"  co spowoduje otworzenie 

następującego menu , z którego należy wybrać pozycję 
"1 Distance". Wynikiem takiego działania będzie zamknięcie menu zaś 
tryb pomiarów objętości "Volume" zostanie zmieniony w tryb obliczania 

objętości przy użyciu jednej odległości . 
2. Z menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia pomiarowego volume 

 



 

TELEMED / TELEMED-POLSKA    
Instrukcja użytkowania programu Echo Wave II  Ver. 1.6.0 13/02/2013 Strona 113 z 211 
 

wybierz numer mierzonego obiektu który zostanie użyty do obliczenia 
objetości.  
3. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego w celu 
obliczenia objętości kuli.  
4. Opcjonalnie dokonaj większej ilości obliczeń objętości powtarzając 
kroki 2-3. 
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 11.1.10 Pomiar objętości przy użyciu dwóch odległości 
 
W celu pomiaru objętości (volume) elipsoidy przy użyciu dwóch 
odległości należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wewnątrz paska narzędzi pomiarów B należy wybrać opcje narzędzia 
pomiarowego naciskając mały przycisk "v" obok przycisku "Volume" 

 co spowoduje otworzenie następującego menu 

, z którego należy wybrać pozycję "2 Distances". 
Wynikiem takiego działania będzie zamknięcie menu zaś tryb pomiarów 
objętości "Volume" zostanie zmieniony w tryb obliczania objętości przy 

użyciu dwóch odległości. . 
2. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie powinien być 
umiejscowiony pierwszy punkt długiej osi elipsoidy, a następnie kliknij 
lewym klawiszem myszy w celu rozpoczęcia pomiaru.  
3. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie powinien być 
umiejscowiony drugi punkt długiej osi elipsoidy, a następnie kliknij 
lewym klawiszem myszy.  
4. Przesuń kursor myszy do pozycji, gdzie powinien być umiejscowiony 
pierwszy punkt krótkiej osi elipsoidy, a następnie kliknij lewym 
klawiszem myszy.  
5. Przesuń kursor myszy do pozycji, gdzie powinien być umiejscowiony 
drugi punkt krótkiej osi elipsoidy, a następnie kliknij lewym klawiszem 
myszy w celu zakończenia pomiaru objętości.  
6. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
2-5. 
 
Proszę zwrócić uwagę, że dla obliczeń przyjęto, że trzecia oś elipsoidy 
jest równa drugiej osi.  
 
W celu obliczenia objętości (volume) przy użyciu uprzednio zmierzonych 
dwóch odległości, należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wewnątrz paska nastaw pomiarów B Measurements należy wybrać 
opcje narzędzia pomiarowego naciskając mały przycisk "v" obok 

przycisku "Volume"  co spowoduje otworzenie 

następującego menu , z którego należy wybrać pozycję 
"2 Distances". Wynikiem takiego działania będzie zamknięcie menu zaś 
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tryb pomiarów objętości "Volume" zostanie zmieniony w tryb obliczania 

objętości przy użyciu dwóch odległości. . 
2. Z menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia pomiarowego volume 
wybierz numer mierzonego obiektu który odpowiada długiej osi 
elipsoidy.  
 
3. Z menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia pomiarowego volume 
wybierz numer mierzonego obiektu który odpowiada krótkiej osi 
elipsoidy. 
4. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego w celu 
obliczenia objętości elipsoidy.  
5. Opcjonalnie dokonaj większej ilości obliczeń objętości powtarzając 
kroki 2-4. 
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 11.1.11 Pomiar objętości przy użyciu jednego śladu (Metoda Simpsona) 
 
W celu zmierzenia objętości za pomocą jednego śladu, wykonaj następujące czynności: 
 
1. Wewnątrz paska narzędzi pomiarów wybierz przycisk pomiaru klikając mały przycisk "v" z kontrolki 

"objętość"  które otworzy menu 

 wewnątrz którego otwórz menu 
klikając „1 ślad (Simpson)”. Menu zamknie się, zmieniając kontrolki 
„objętość” na „obliczenia objętości przy użyciu jednego śladu” 

 
2. Przesuń kursor myszą do pozycji na obrazie USG, gdzie pojawi się pierwszy punkt pomiarowy 
śladu. Kliknij lewym przyciskiem myszy aby rozpocząć pomiar. 
3. Przesuń kursor myszą aby narysować przebieg śladu porządanego pomiaru objętości 
4. Kliknij lewym przyciskiem myszy aby zakończyć rysunek przebiegu śladu. 
5. Kliknij lewym przyciskiem myszy aby ustalić kierunek osi podłużnej. Podczas tego ruchu, na 
ekranie widoczny będzie ślad podzielony na dyski (prostopadle do osi podłużnej) 
6. Kliknij lewym przyciskiem myszy aby zakończyć pomiar objętości. 
7. Opcjonalnie, wykonaj kolejny pomiar tego samego typu, powtarzając kroki 2-6. 

 
 
Obiekt pomiaru i wyniki (obszar (pole) śladu, długość osi podłużnej i obliczona objętość): 
 

 
 
Ilość użytych dysków w metodzie Simpsona może być zmieniona w “Menu->Narzędzia->Opcje->Pomiary 
i obliczenia->Ustawienia wspólne 
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 11.1.12 Pomiar objętości przy użyciu dwóch śladów (Metoda Simpsona) 
 
W celu zmierzenia objętości za pomocą jdwóch śladów, wykonaj następujące czynności: 
 
  1. Wewnątrz paska narzędzi pomiarów wybierz przycisk pomiaru klikając mały przycisk "v" z 

kontrolki "objętość"  które otworzy menu 

 wewnątrz którego otwórz menu 
klikając „2 ślady (Simpson)”. Menu zamknie się, zmieniając kontrolki 
„objętość” na „obliczenia objętości przy użyciu dwóch śladów” 

  
 

2. Przesuń kursor myszą na obszar obrazu USG (pierwszy plan), gdzie zaznaczysz pierwszy 
punkt pomiarowy pierwszego śladu, następnie kliknij lewym przyciskiem myszy aby 
rozpocząć pomiar. 

3. Przesuń kursor myszy aby narysować ślad docelowego pomiaru objętości. 
4. Kliknij lewym przyciskiem myszy aby zakończyć rysowanie. 
5. Przesuń kursor myszy aby ustalić kierunek osi podłużnej. Podczas tego ruchu, na ekranie 

widoczny będzie ślad podzielony na dyski (prostopadle do osi podłużnej) 
6. Kliknij lewym przyciskiem myszy aby zakończyć dostosowywanie osi podłużnej. 
7. Przesuń kursor myszy na obraz USG (drugi plan), gdzie zaznaczysz pierwszy punkt 

pomiarowy drugiego śladu, następnie kliknij lewym przyciskiem myszy aby rozpocząć 
pomiar. 

8. Przesuń kursor myszy aby narysować ślad docelowego pomiaru objętości. 
9. Kliknij lewym przyciskiem myszy aby zakończyć rysowanie śladu. 
10. Przesuń kursor myszy aby ustalić kierunek osi podłużnej. Podczas tego ruchu, na ekranie 

widoczny będzie ślad podzielony na dyski (prostopadle do osi podłużnej) 
11. Kliknij lewym przyskiem aby zakończyć pomiary objętości za pomocą dwóch śladów. 
12. Opcjonalnie, wykonaj kolejny pomiar tego samego typu, powtarzając kroki 2-11. 
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W celu obliczenia objętości za pomocą dwóch wcześniej zmierzone śladów (proszę zauważyć, że w tym 
miejscu są używane specjalne ślady podzielone na dyski), wykonaj następujące czynności: 
 
1. Wewnątrz panelu narzędzi wybierz narzędzie pomiaru klikając mały przycisk "v" z kontrolki 

"objętość"  które otworzy menu  wewnątrz któregomenu 
kliknij "2 ślady (Simpson)". Następnie menu zostanie zamknięte i kontrolki trybu "objętość" zostaną 

zmienione na obliczenia objętości za pomocą dwóch śladów  
 
2. Z pierwszego ComboBox wewnątrz narzędzi objętości wybierz liczbę pomiarów obiektu odpowiednio 
to śladu pierwszego planu. 
3. Z drugiego ComboBox wewnątrz narzędzi objętości wybierz liczbę pomiarów obiektu odpowiednio 
do śladu drugiego planu. 
4. Kliknij „Zakończ” wewnątrz narzędzi objętości, aby obliczyć objętość używając dwóch wybranych 
śladów. 
5. Opcjonalnie, oblicz więcej objętości powtarzając kroki 2-4. 
 
Proszę zauważyc, że pomiary objętości używają specjalnych śladów (podzielonych na dyski), i nie jest 
możliwe wykonanie pomiarów przy użyciu żadnych innych śladów. 
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 11.1.13 Zwężenie ( w %) przy użyciu dwóch linii (odległości)  
 
W celu pomiaru zwężenia (stenosis – w %) przy użyciu dwóch odległości, 
należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Stenosis %" 

 na pasku nastaw pomiarów B Measurements. 
2. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG gdzie powinna 
zaczynać się pierwsza odległość, a następnie kliknij lewym klawiszem 
myszy w celu rozpoczęcia pomiaru.  
3. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie powinna się 
kończyć pierwsza odległość, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy.  
4. Przesuń kursor myszy do pozycji, gdzie powinna zaczynać się druga 
odległość, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy.  
5. Przesuń kursor myszy do pozycji, gdzie powinna się kończyć druga 
odległość, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
zakończenia pomiaru zwężenia (stenosis). 
6. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki        
2-5. 
 
W celu obliczenia zwężenia (stenosis (%) przy użyciu uprzednio 
zmierzonych dwóch odległości, należy wykonać poniższe działania: 
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Stenosis %" 

 na pasku nastaw pomiarów B Measurements. 
2. Z pierwszego menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego stenosis wybierz numer mierzonego obiektu który 
odpowiada pierwszej odległości.  
3. Z drugiego menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia pomiarowego 
stenosis wybierz numer mierzonego obiektu który odpowiada drugiej 
odległości.  
4. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego stenosis 
w celu obliczenia zwężenia (stenosis) przy użyciu dwóch odległości.  
5. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
2-4. 
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 11.1.14 Zwężenie (Stenosis – w %) przy użyciu dwóch linii (odległości) 
 
W celu pomiaru zwężenia (stenosis (%) przy użyciu dwóch obszarów, 
należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Stenosis %" 

 na pasku nastaw pomiarów B Measurements. 
2. Opcjonalnie, z opcji narzedzia stenosis wybierz narzędzie "1)" by 
zdefiniować pierwszy obszar. Wybór narzędzia następuje po naciśnięciu 

przycisku menu "v"  i wyborze z dostępnego menu 

 żądanego narzędzia (np., obrysu - trace ). 
3. Narysuj na obrazie USG pierwszy obszar, używając wybranego 
narzędzia. Szczegółowa instrukcja używania wybranego narzędzia 
została opisana w rozdziałach „pomiar powierzchni przy użyciu elipsy i 
obrysu”. Jeżeli w poprzednim kroku narzędzie nie zostało zmienione, 
domyślnym ustawieniem jest elipsa.  
4. Opcjonalnie, z opcji dostępnych dla narzędzia stenosis wybierz 
narzędzie "2)" dla zdefiniowania drugiej powierzchni.  
5. Narysuj na obrazie USG drugi obszar, używając wybranego narzędzia. 
Szczegółowa instrukcja używania wybranego narzędzia została opisana 
w rozdziałach „pomiar powierzchni przy użyciu elipsy i obrysu”. Jeżeli w 
poprzednim kroku narzędzie nie zostało zmienione, domyślnym 
ustawieniem jest elipsa. Zwężenie (Stenosis) zostanie automatycznie 
obliczone.  
6. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki            
2-5. 
 
 
 
W celu obliczenia zwężenia (stenosis (%) przy użyciu uprzednio 
zmierzonych obszarów, należy wykonać poniższe działania: 
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Stenosis %" 

 na pasku nastaw pomiarów B Measurements. 
2. Z pierwszego menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego stenosis wybierz numer mierzonego obiektu który 
odpowiada pierwszemu obszarowi.  
3. Z drugiego menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia pomiarowego 
stenosis wybierz numer mierzonego obiektu który odpowiada drugiemu 
obszarowi. 
4. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego stenosis 
w celu obliczenia zwężenia (stenosis) przy użyciu dwóch odległości. 
5. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
2-4. 
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 11.1.15 Proporcje A/B (A/B Ratio) przy użyciu dwóch linii (odległości) 
 
W celu pomiaru proporcji (ratio) dwóch odcinków, należy wykonać 
poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "A/B Ratio" 

 na pasku nastaw pomiarów B Measurements. 
2. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie powinna się 
zaczynać pierwsza odległość (numerator A), a następnie kliknij lewym 
klawiszem myszy w celu rozpoczęcia pomiaru.  
3. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie powinna się 
kończyć pierwsza odległość, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy.  
4. Przesuń kursor myszy do pozycji , gdzie powinna się zaczynać druga 
odległość (numerator B), a następnie kliknij lewym klawiszem myszy.  
5. Przesuń kursor myszy do pozycji, gdzie powinna się kończyć druga 
odległość, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
zakończenia pomiaru proporcji.  
6. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki            
2-5. 
 
W celu obliczenia proporcji (ratio) przy użyciu uprzednio zmierzonych 
odległości, należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "A/B Ratio" 

 na pasku nastaw pomiarów B Measurements. 
2. Z pierwszego menu "A)" opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego ratio wybierz numer mierzonego obiektu który 
odpowiada pierwszej długości (numerator A). 
3. Z drugiego menu "B)" opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego ratio wybierz numer mierzonego obiektu który 
odpowiada drugiej długości (numerator B). 
4. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego ratio w 
celu obliczenia proporcji (ratio) przy użyciu dwóch odległości.  
5. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
2-4. 
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 11.1.16 Proporcje A/B (A/B Ratio) przy użyciu dwóch obszarów lub obwodów  
 
W celu pomiaru proporcji A/B (A/B Ratio) przy użyciu dwóch powierzchni 
(areas) lub obwodów (circumferences), należy wykonać poniższe 
działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "A/B Ratio" 

 na pasku nastaw pomiarów B Measurements. 
2. W przypadku mierzenia proporcji pomiędzy dwoma obszarami, należy 
się upewnić, że pole wyboru "Area" zostało zaznaczone na pasku opcji 
narzędzia. Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy należy je zaznaczyć.  
3. Opcjonalnie, w przypadku pomiaru proporcji pomiędzy dwoma 
obwodami, należy zaznaczyć pole wyboru "Circumference" na pasku 
opcji narzędzia.  
4. Opcjonalnie, z opcji narzędzia ratio można wybrać narzędzie "A)" by 
zdefiniować pierwszą powierzchnię. Wybór narzędzia jest dostępny po 

naciśnięciu przycisku menu "v"  i wyborze z dostępnego 

menu  żądanego narzędzia (np., obrysu - trace 

). 
5. Narysuj na obrazie USG pierwszy obszar, używając wybranego 
narzędzia. Szczegółowa instrukcja używania wybranego narzędzia 
została opisana w rozdziałach „pomiar powierzchni przy użyciu elipsy i 
obrysu”. Jeżeli w poprzednim kroku narzędzie nie zostało zmienione, 
domyślnym ustawieniem jest elipsa. 
6. Opcjonalnie, z opcji dostępnych dla narzędzia ratio wybierz narzędzie 
"B)" dla zdefiniowania drugiej powierzchni.  
7. Narysuj na obrazie USG drugi obszar (numerator B), używając 
wybranego narzędzia. Szczegółowa instrukcja używania wybranego 
narzędzia została opisana w rozdziałach „pomiar powierzchni przy 
użyciu elipsy i obrysu”. Jeżeli w poprzednim kroku narzędzie nie zostało 
zmienione, domyślnym ustawieniem jest elipsa. Proporcje A/B (A/B ratio) 
zostaną automatycznie obliczone.  
8. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki            
4-7. 
 
W celu obliczenia proporcji (ratio) przy użyciu uprzednio zmierzonych 
obszarów, należy wykonać poniższe działania:  
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "A/B Ratio" 

 na pasku nastaw pomiarów B Measurements. 
2. W przypadku mierzenia proporcji pomiędzy dwoma obszarami, należy 
się upewnić, że pole wyboru "Area" zostało zaznaczone na pasku opcji 
narzędzia. Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy należy je zaznaczyć. 
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3. Opcjonalnie, w przypadku pomiaru proporcji pomiędzy dwoma 
obwodami, należy zaznaczyć pole wyboru "Circumference" na pasku 
opcji narzędzia. 
4. Z pierwszego menu "A)" opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego ratio wybierz numer mierzonego obiektu który definiuje 
pierwszą powierzchnię (numerator A).  
5. Z drugiego menu "B)" opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego ratio wybierz numer mierzonego obiektu który definiuje 
drugą powierzchnię (numerator B).  
6. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego ratio w 
celu obliczenia proporcji (ratio) przy użyciu dwóch powierzchni.  
7. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
4-6. 
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11.2 Ogólne pomiary trybu M 
 
 
 

W celu wykonania pomiarów w trybie M mode, należy 
wykonać następujące działania:  
 
1. Wykonaj badanie w trybie M mode a następnie zatrzymaj 
obraz USG.  

2. Naciśnij przycisk "Measurements"  w celu 
otworzenia prawego paska nastaw z dostępnymi 
pomiarami.  
3. Jeżeli otwarty pasek nastaw pomiarów jest inny niż dla 
trybu "M Measurements", należy użyć przycisków dla 
zmiany stron Pomiarów Ogólnych (General 
Measurements) w celu otworzenia strony "M 
Measurements". 
4. Wewnątrz paska nastaw pomiarów należy wybrać 
żądane narzędzie pomiarowe, dokonać wyboru opcji dla 
tego narzędzia i wykonać żądaną liczbę pomiarów 
używając tego narzędzia.  
5. Jeżeli potrzeba, wybierz inne narzędzie pomiarowe, 
wybierz jego opcje, i ponownie wykonaj żądaną ilość 
pomiarów przy użyciu wybranego narzędzia.  
 
Pasek nastaw pomiarów ogólnych trybu M mode  

 

 

Lp. Opis przycisku narzędzia pomiaru 
1 Odległość - Distance, czas - time, prędkość - 

velocity. 
2 Częstość akcji serca - Heart Rate. 
3 Zwężenie (Stenosis (%) przy użyciu dwóch 

odległości. 
4 Proporcje A/B (A/B ratio) dwóch odległości. 
5 Dostępne opcje dla wybranego narzędzia.  
6 Przycisk narzędzia wyboru. Narzędzie to jest 

używane w celu wyboru, edycji i usuwania obiektów 
pomiarów.  

7 Przycisk usunięcia wybranych pomiarów i 
obiektów narysowanych.  

8 Przycisk usuwający wszystkie wykonane pomiary i 
narysowane obiekty.  

9 Przyciski zmieniające dostępne strony pomiarów 
ogólnych (General Measurements). 

  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 8 

9 
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 11.2.1 Odległość, Czas, Prędkość 
 
W celu pomiaru odległości - distance, czasu - time, lub prędkości - 
velocity, należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Distance" 

 na pasku nastaw pomiarów M 
Measurements. 
2. W przypadku pomiaru odległości (distance), należy się upewnić, że 
pole wyboru "Distance" zostało zaznaczone na pasku opcji narzędzia. 
Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy należy je zaznaczyć. 
3. Opcjonalnie, w przypadku pomiaru czasu (time) lub prędkości 
(velocity), należy zaznaczyć odpowiednie pole wyboru ("Time", 
"Velocity") na pasku opcji narzędzia. Możliwy jest wybór kilku pól 
wyboru.  
4. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie rozpoczęty 
będzie pomiar, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
rozpoczęcia pomiaru.  
5. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie zakończony 
będzie pomiar, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
zakończenia pomiaru.  
6. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
4-5. 
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 11.2.2 Częstość akcji serca (HR) 
 
W celu pomiaru częstości akcji serca (Heart Rate (HR), należy wykonać 
poniższe działania: 
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe częstości akcji serca (Heart Rate (HR) 

naciskając przycisk "Heart Rate"  na pasku 
nastaw pomiarów M Measurements. 
2. W przypadku pomiaru częstości akcji serca przy użyciu przedziału 
dwóch uderzeń serca, należy się upewnić, że przycisk wyboru "2 Beats" 
na pasku nastaw narzędzia jest zaznaczone. Jeżeli nie jest zaznaczone, 
wtedy należy je zaznaczyć. 
3. W przypadku pomiaru częstości akcji serca przy użyciu przedziału 
jednego uderzenia serca, należy się upewnić, że przycisk wyboru "1 
Beats" na pasku nastaw narzędzia jest zaznaczone. Jeżeli nie jest 
zaznaczone, wtedy należy je zaznaczyć. 
4. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie rozpoczęty 
będzie pomiar, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
rozpoczęcia pomiaru.  
5. . Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie zakończony 
będzie pomiar, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
zakończenia pomiaru. 
6. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki       
4-5. 
 
 
W celu pomiaru częstości akcji serca (Heart Rate (HR) przy użyciu 
uprzednio zmierzonego przedziału czasu, należy wykonać poniższe 
działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe częstości akcji serca (Heart Rate (HR) 

naciskając przycisk "Heart Rate"  na pasku 
nastaw pomiarów M Measurements. 
2. W przypadku pomiaru częstości akcji serca przy użyciu przedziału 
dwóch uderzeń serca, należy się upewnić, że przycisk wyboru "2 Beats" 
na pasku nastaw narzędzia jest zaznaczone. Jeżeli nie jest zaznaczone, 
wtedy należy je zaznaczyć. 
3. W przypadku pomiaru częstości akcji serca przy użyciu przedziału 
jednego uderzenia serca, należy się upewnić, że przycisk wyboru "1 
Beats" na pasku nastaw narzędzia jest zaznaczone. Jeżeli nie jest 
zaznaczone, wtedy należy je zaznaczyć. 
4. Z menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia pomiarowego heart 
rate należy wybrać numer mierzonego obiektu który zostanie użyty do 
obliczenia częstości akcji serca.  
5. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego heart rate 
w celu obliczenia częstości akcji serca (heart rate). 
6. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
2-5. 
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 11.2.3 Zwężenie (Stenosis (%) przy użyciu dwóch linii (odległości)   
 
W celu pomiaru zwężenia (stenosis – w %) przy użyciu dwóch odległości, 
należy wykonać poniższe działania: 
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Stenosis %" 

 na pasku nastaw pomiarów M Measurements. 
2. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG w trybie prezentacji 
M Mode gdzie powinna zaczynać się pierwsza odległość, a następnie 
kliknij lewym klawiszem myszy w celu rozpoczęcia pomiaru.  
3. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie Usuw trybie prezentacji M 
Mode, gdzie powinna się kończyć pierwsza odległość, a następnie kliknij 
lewym klawiszem myszy.  
4. Przesuń kursor myszy do pozycji, gdzie powinna zaczynać się druga 
odległość, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy.  
5. Przesuń kursor myszy do pozycji, gdzie powinna się kończyć druga 
odległość, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
zakończenia pomiaru zwężenia (stenosis).  
6. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki            
2-5. 
W celu obliczenia zwężenia (stenosis (%) przy użyciu uprzednio 
zmierzonych dwóch odległości, należy wykonać poniższe działania: 
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Stenosis %" 

 na pasku nastaw pomiarów M 
Measurements. 
2. Z pierwszego menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego stenosis wybierz numer mierzonego obiektu który 
odpowiada pierwszej odległości.  
3. Z drugiego menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia pomiarowego 
stenosis wybierz numer mierzonego obiektu który odpowiada drugiej 
odległości.  
4. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego stenosis 
w celu obliczenia zwężenia (stenosis) przy użyciu dwóch odległości. 
5. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
2-4. 
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 11.2.4 Proporcje A/B (A/B Ratio) przy użyciu dwóch odległości, czasu, lub prędkości 
 
W celu pomiaru proporcji dwóch odległości, czasu (times), lub prędkości 
(velocities), należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "A/B 

Ratio"  na pasku nastaw pomiarów                          
M Measurements  
2. W przypadku pomiaru proporcji pomiędzy dwoma odległościami, 
należy się upewnić, że pole wyboru "Distance" na pasku nastaw 
narzędzia jest zaznaczone. Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy należy je 
zaznaczyć. 
3. Opcjonalnie, w przypadku pomiaru proporcji pomiędzy dwoma 
przedziałami czasu, należy zaznaczyć pole wyboru "Time" na pasku 
nastaw narzędzia pomiarowego.  
4. Opcjonalnie, w przypadku pomiaru proporcji pomiędzy dwoma 
prędkościami, należy zaznaczyć pole wyboru "Velocity" na pasku nastaw 
narzędzia pomiarowego.  
5. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG w trybie prezentacji             
M Mode, gdzie powinna się zaczynać pierwsza odległość (numerator A), 
a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu rozpoczęcia pomiaru.  
6. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG w trybie M Mode, 
gdzie powinna się kończyć pierwsza odległość, a następnie kliknij lewym 
klawiszem myszy.  
7. Przesuń kursor myszy do pozycji , gdzie powinna się zaczynać druga 
odległość (numerator B), a następnie kliknij lewym klawiszem myszy.  
8. Przesuń kursor myszy do pozycji, gdzie powinna się kończyć druga 
odległość, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
zakończenia pomiaru proporcji. 
9. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki           
5-8. 
 
 
W celu obliczenia proporcji (ratio) przy użyciu uprzednio zmierzonych 
odległości, należy wykonać poniższe działania: 
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk                                       

"A/B Ratio"  na pasku nastaw pomiarów                          
M Measurements. 
2. W przypadku pomiaru proporcji pomiędzy dwoma odległościami, 
należy się upewnić, że pole wyboru "Distance" na pasku nastaw 
narzędzia jest zaznaczone. Jeżeli nie, należy je zaznaczyć. 
3. Opcjonalnie, w przypadku pomiaru proporcji pomiędzy dwoma 
przedziałami czasu, należy zaznaczyć pole wyboru "Time".  
4. Opcjonalnie, w przypadku pomiaru proporcji pomiędzy dwoma 
prędkościami, należy zaznaczyć pole wyboru "Velocity". 
5. Z pierwszego menu "A)" opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego ratio wybierz numer mierzonego obiektu który 
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odpowiada pierwszej długości (numerator A).  
6. Z drugiego menu "B)" opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego ratio wybierz numer mierzonego obiektu który 
odpowiada drugiej długości (numerator B). 
7. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego ratio w 
celu obliczenia proporcji (ratio) przy użyciu dwóch odległości. 
8. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
2-7. 
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11.3 Ogólne pomiary trybu PW 
 

W celu wykonania pomiarów w trybie PW mode, należy 
wykonać poniższe działania: 
 
1. Wykonaj badanie w trybie PW mode a następnie 
zatrzymaj obraz USG.  

2. Naciśnij przycisk "Measurements"  w celu 
otworzenia prawego paska nastaw z dostępnymi 
pomiarami.  
3. Jeżeli otwarty pasek pomiarów jest inny niż dla trybu              
"PW Measurements", należy użyć przycisków dla zmiany 
stron Pomiarów Ogólnych (General Measurements) w celu 
otworzenia strony "PW Measurements". 
4. Wewnątrz paska nastaw pomiarów należy wybrać 
żądane narzędzie pomiarowe, dokonać wyboru opcji dla 
tego narzędzia i wykonać żądaną liczbę pomiarów 
używając tego narzędzia. 
5. Jeżeli potrzeba, wybierz inne narzędzie pomiarowe, 
wybierz jego opcje, i ponownie wykonaj żądaną ilość 
pomiarów przy użyciu wybranego narzędzia. 
 
Pasek nastaw pomiarów ogólnych trybu PW mode 

 

 

Lp. Opis 
1 Point-oparty Velocity, Gradient pomiaru ciśnienia przycisk 

narzędzia. 
2 Stosunek dwóch punktów A/B- narzędzie oparte na 

przyciskach pomiarów. 
3 Odległość (dwa punkty) oparta na różnicy prędkości, 

różnicy gradientów ciśnienia (PG), różnicy czasów, 
pomiaru przyspieszenia i oporności Index (RI) -przycisk 
narzędzia. 

4 A/B stosunek odległości dwóch narzędzi w oparciu o 
przyciski pomiarów. 

5 Trace na bazie min/max/średniej Prędkości, Gradient 
ciśnienia (PG) min/max/średniej Prędkości Czas zdwojenia 
(VTI), rezystywność Index (RI), Index pulsacji (PI) przycisk 
narzędzia pomiarowego. 

6 A/B stosunek śledzenia dwóch- narzędzie przycisku 
pomiaru. 

7 Pomiar tętna -przycisk narzędzia. 
8 Opcje wybranego narzędzia. 
9 Przycisk narzędzia Neutral. Narzędzie to jest używane w 

celu wyboru, edytowania i usuwania obiektów 
pomiarowych. 

10 Przycisk do usuwania wybranych pomiarów i obiektów 
rysunkowych. 

11 Przycisk do usuwania wszystkich pomiarów i obiektów 
rysunkowych. 

12 Przycisk narzędzia wyboru. Narzędzie to jest używane w 
celu wyboru, edycji i usuwania obiektów pomiarów. 

1 

3 

5 

7 

8 

9 

11 

12 

2 

4 

6 

10 
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 11.3.1 Prędkość I ciśnienie (gradient) (PG) punktowe 
 
W celu pomiaru parametru Velocity (prędkości) lub Pressure Gradient 
(PG) (gradientu ciśnienia) należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe point-based naciskając przycisk "Point" 

 na pasku nastaw pomiarów PW Measurements. 
2. W przypadku pomiaru parametru Velocity (prędkości), należy się 
upewnić, że pole wyboru "Velocity" na pasku nastaw narzędzia jest 
zaznaczone. Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy należy je zaznaczyć. 
3. Opcjonalnie, w przypadku pomiaru parametru Pressure Gradient (PG) 
(gradientu ciśnienia), należy zaznaczyć właściwe pole wyboru ("Pressure 
Gradient (PG)") na pasku nastaw opcji narzędzia. Istnieje możliwość 
zaznaczenia kilku pól wyboru.  
4. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie będzie 
wykonywany pomiar a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
wykonania pomiaru.  
5. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając krok 
4. 
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 11.3.2 Pomiary Prędkości I ciśnienia – Pomiary A/B 
 
W celu pomiaru parametru ratio of two point-based (proporcje bazujące 
na pomiarze dwu-punktowym) należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe "A/B Ratio" naciskając przycisk 

 na pasku nastaw pomiarów PW Measurements. 
2. W przypadku obliczenia proporcji (ratio) pomiędzy dwoma 
prędkościami (two Velocities), należy się upewnić, że pole wyboru 
"Velocities ratio" na pasku nastaw narzędzia jest zaznaczone. Jeżeli nie 
jest zaznaczone, wtedy należy je zaznaczyć.  
3. Opcjonalnie, w przypadku obliczania proporcji (ratio) pomiędzy 
dwoma parametrami Pressure Gradients (PG), należy zaznaczyć pole 
wyboru "Pressure Gradients ratio" na pasku nastaw opcji narzędzia.  
4. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG w trybie PW mode, 
gdzie powinna się zaczynać pierwsza odległość (numerator A), a 
następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu rozpoczęcia pomiaru.  
5. Przesuń kursor myszy do pozycji, gdzie powinien być wykonany drugi 
pomiar (numerator B), a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
wykonania pomiaru i obliczenia proporcji (ratio). 
6. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki           
4-5. 
 
 
 
W celu obliczenia proporcji (ratio) przy użyciu uprzednio zmierzonych 
odległości, należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe "A/B Ratio" naciskając przycisk 

 na pasku nastaw pomiarów PW Measurements. 
2. W przypadku obliczenia proporcji (ratio) pomiędzy dwoma 
prędkościami (two Velocities), należy się upewnić, że pole wyboru 
"Velocities ratio" na pasku nastaw narzędzia jest zaznaczone. Jeżeli nie 
jest zaznaczone, wtedy należy je zaznaczyć. 
3. Opcjonalnie, w przypadku obliczania proporcji (ratio) pomiędzy 
dwoma parametrami Pressure Gradients (PG), należy zaznaczyć pole 
wyboru "Pressure Gradients ratio" na pasku nastaw opcji narzędzia. 
4. Z pierwszego menu "A)" opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego ratio wybierz numer mierzonego obiektu który 
odpowiada pierwszemu pomiarowi (numerator A).  
5. Z drugiego menu "B)" opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego ratio wybierz numer mierzonego obiektu który 
odpowiada drugiemu pomiarowi (numerator B).  
6. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego ratio w 
celu obliczenia proporcji (ratio) przy użyciu dwóch pomiarów.  
7. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
2-6. 
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 11.3.3 Różnice prędkości, różnica gradientów ciśnienia, różnica czasu, odległości (dwa 
punkty) 
 
W celu pomiaru parametru Velocities difference (różnicy prędkości), 
Pressure Gradients (PG) difference, (różnicy gradientu ciśnienia), Times 
difference (różnicy czasów), Acceleration (przyśpieszenia), lub 
Resistivity Index (RI) (indeksu oporności), należy wykonać poniższe 
działania: 
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Distance" 

 na pasku nastaw pomiarów PW Measurements. 
2. W przypadku pomiaru parametru Velocities difference (różnicy 
prędkości), należy się upewnić, że pole wyboru "Velocity difference" 
zostało zaznaczone na pasku opcji narzędzia distance tool. Jeżeli nie jest 
zaznaczone, wtedy należy je zaznaczyć. 
3. Opcjonalnie, w przypadku pomiaru innych parametrów, należy 
zaznaczyć odpowiednie pola wyboru na pasku opcji narzedzia distance 
tool. Możliwe jest zaznaczenie kilku pól wyboru.  
4. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie rozpoczęty 
będzie pomiar, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
rozpoczęcia pomiaru.  
5. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie zakończony 
będzie pomiar, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
zakończenia pomiaru.  
6. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
4-5. 
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 11.3.4 Proporcje A/B  (dwa punkty)- podstawowe pomiary 
 
 
W celu pomiaru propocji (ratio) bazując na pomiarach dwóch odległości 
(dwóch punktów) (two distance (two points), należy wykonać poniższe 
działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "A/B Ratio" 

 na pasku nastaw pomiarów PW Measurements. 
2. W przypadku obliczania proporcji (ratio) pomiędzy różnicą dwóch 
prędkości (two Velocity differences), należy się upewnić, że pole wyboru 
"Velocity differences ratio" zostało zaznaczone na pasku opcji narzędzia 
distance tool. Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy należy je zaznaczyć.  
3. Opcjonalnie, w przypadku pomiaru proporcji (ratio) pomiedzy innymi 
parametrami, należy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru na pasku opcji 
narzedzia distance tool.  
4. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG w trybie prezentacji 
PW mode, gdzie powinien się zaczynać pierwszy pomiar odległości 
(numerator A), a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
rozpoczęcia pomiaru.  
5. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG w trybie PW mode, 
gdzie powinien się kończyć pierwszy pomiar odległości, a następnie 
kliknij lewym klawiszem myszy.  
6. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG w trybie prezentacji 
PW mode, gdzie powinien się zaczynać drugi pomiar odległości             
(numerator B), a następnie kliknij lewym klawiszem myszy. 
7. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG w trybie PW mode, 
gdzie powinien się kończyć drugi pomiar odległości, a następnie kliknij 
lewym klawiszem myszy w celu zakończenia pomiaru proporcji (ratio). 
8. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki           
4-7. 
 
 
W celu obliczenia proporcji (ratio) przy użyciu dwóch uprzednio 
zmierzonych odległości, należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "A/B Ratio" 

 na pasku nastaw pomiarów PW Measurements. 
2. W przypadku obliczania proporcji (ratio) pomiędzy różnicą dwóch 
prędkości (two Velocity differences), należy się upewnić, że pole wyboru 
"Velocity differences ratio" zostało zaznaczone na pasku opcji narzędzia 
distance tool. Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy należy je zaznaczyć.  
3. Opcjonalnie, w przypadku pomiaru proporcji (ratio) pomiedzy innymi 
parametrami, należy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru na pasku opcji 
narzedzia distance tool.  
4. Z pierwszego menu "A)" opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego ratio wybierz numer mierzonego obiektu który 
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odpowiada pierwszemu pomiarowi  odległości (numerator A).  
5. Z drugiego menu "B)" opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego ratio wybierz numer mierzonego obiektu który 
odpowiada drugiemu pomiarowi odległości (numerator B).  
6. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego ratio w 
celu obliczenia proporcji (ratio) przy użyciu dwóch wybranych 
pomiarów. 
7. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
2-6. 
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 11.3.5 Prędkości min/max, odcień gradient (PG) min/max/wypośrodkowane,  
itp w automatycznych opcjach systemowych programu 
 
Tryb pomiarów narzedzia PW Trace (automatyczny lub ręczny) jest 
wybierany w opcjach systemowych programu.  
 
Aby wykonać pomiar PW należy wykonać następujące czynności: 
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "Trace" 

 na pasku pomiarów PW.  
2. Zaznacz  myszką z pola wyboru parametrów, które chcesz zmierzyć  i 
odznacz pole wyboru parametrów, których nie chcesz mierzyć. 
3. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie rozpoczęty 
będzie pomiar, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
rozpoczęcia pomiaru. 
4. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie zakończony 
będzie pomiar, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
zakończenia pomiaru. Program automatycznie wykryje kontur obrysu i 
wykona wybrane pomiary.  
6. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
2-4. 
 

 

 
 
WAŻNE 
 
Niektóre parametry obliczane są tylko, jeśli jest opcja "Użyj wykrywacza bicia (tętna)" jest używana, a 
oprogramowanie jest w stanie wykryć częstotliwość rytmu serca. Wskazanie to jest zaznaczone innym 
kolorem niż inne. 
Jeżeli opcja ta jest stosowana, wszystkie parametry (z wyjątkiem czasu i prędkości) obliczane są dla 
wykrytej części bicia serca (oznaczone innym kolorem). 
Czas i prędkość nie są obliczane dla jednego wykrytego rytmu, ale dla pełnego pomiaru 
poprowadzonego pomiędzy przerywanymi liniami końcowymi. 
Jeśli oprogramowanie wykryje, że dane PW są błędne, przebieg PW jest oznaczany kolorem 
czerwonym i obliczenia nie są wykonywane. 
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 11.3.6  Proporcje A/B  - podstawowe pomiary 
 
W celu pomiaru proporcji (ratio) bazującego na dwóch obrysach (two 
trace-based measurements), należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "A/B Ratio" 

 na pasku nastaw pomiarów PW Measurements. 
2. W przypadku obliczania proporcji (ratio) pomiędzy dwoma 
parametrami Velocity means, należy się upewnić, że pole wyboru 
"Velocity means ratio" zostało zaznaczone na pasku opcji narzędzia. 
Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy należy je zaznaczyć.  
3. Opcjonalnie, w przypadku obliczeń proporcji (ratio) pomiędzy innymi 
parametrami, należy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru na pasku opcji 
narzędzia ratio.  
5. Wykonaj pomiar przy użyciu pierwszego obrysu (numerator A). 
6. Wykonaj pomiar przy użyciu drugiego obrysu (numerator B). Program 
obliczy wybrane proporcje.  
7. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki               
2-6. 
 
 
 
W celu obliczenia proporcji (ratio) przy użyciu dwóch uprzednio 
zmierzonych obrysów, należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe naciskając przycisk "A/B Ratio" 

 na pasku nastaw pomiarów PW Measurements. 
2. W przypadku obliczania proporcji (ratio) pomiędzy dwoma 
parametrami Velocity means, należy się upewnić, że pole wyboru 
"Velocity means ratio" zostało zaznaczone na pasku opcji narzędzia. 
Jeżeli nie jest zaznaczone, wtedy należy je zaznaczyć.  
3. Opcjonalnie, w przypadku obliczeń proporcji (ratio) pomiędzy innymi 
parametrami, należy zaznaczyć odpowiednie pola wyboru na pasku opcji 
narzędzia ratio. 
4. Z pierwszego menu "A)" opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego ratio wybierz numer mierzonego obiektu który 
odpowiada pierwszemu pomiarowi obrysu (numerator A).  
5. Z drugiego menu "B)" opcji dostępnego wewnątrz narzędzia 
pomiarowego ratio wybierz numer mierzonego obiektu który 
odpowiada drugiemu pomiarowi obrysu (numerator B).  
6. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego ratio w 
celu obliczenia wybranych proporcji.  
7. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
2-6. 
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 11.3.7 Indeks Rezystywności (RI) 
 
Index Rezystywności (RI) może być mierzony ręcznie za pomocą narzędzia odległość PW lub 
automatycznie za pomocą narzędzia śledzenia PW i wybierając odpowiednie opcje dla tych narzędzi.  
Aby uzyskać więcej informacji patrz opisy tych narzędzi. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 11.3.8 Indeks pulsacji (PI) 
 
Wskaźnik pulsacji (PI) jest mierzony za pomocą narzędzia śledzenia PW i wybrania odpowiedniej opcję 
z tego narzędzia.  
Aby uzyskać więcej informacji patrz opis tego narzędzia. 
 

  

  

  

 11.3.9 Czas prędkości całkowania (VTI) 

  
Czas  prędkości całkowania (VTI) jest mierzony za pomocą narzędzia śledzenia PW i wybrania 
odpowiedniej opcję z tego narzędzia.  
 Aby uzyskać więcej informacji patrz opis tego narzędzia. 
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 11.3.10 Akcja serca (HR) 
 
W celu pomiaru częstości akcji serca (Heart Rate (HR), należy wykonać 
poniższe działania:  
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe częstości akcji serca (Heart Rate (HR) 

naciskając przycisk "Heart Rate"  na pasku nastaw 
pomiarów PW Measurements. 
2. W przypadku pomiaru częstości akcji serca przy użyciu przedziału 
dwóch uderzeń serca, należy się upewnić, że przycisk wyboru "2 Beats" 
na pasku nastaw narzędzia jest zaznaczone. Jeżeli nie jest zaznaczone, 
wtedy należy je zaznaczyć.  
3. W przypadku pomiaru częstości akcji serca przy użyciu przedziału 
jednego uderzenia serca, należy się upewnić, że przycisk wyboru "1 
Beats" na pasku nastaw narzędzia jest zaznaczone. Jeżeli nie jest 
zaznaczone, wtedy należy je zaznaczyć.  
4. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie rozpoczęty 
będzie pomiar, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
rozpoczęcia pomiaru.  
5. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie zakończony 
będzie pomiar, a następnie kliknij lewym klawiszem myszy w celu 
zakończenia pomiaru.  
6. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
2-5. 
 
 
W celu pomiaru częstości akcji serca (Heart Rate (HR) przy użyciu 
uprzednio zmierzonego przedziału czasu, należy wykonać poniższe 
działania: 
 
1. Wybierz narzędzie pomiarowe częstości akcji serca (Heart Rate (HR) 

naciskając przycisk "Heart Rate"  na pasku nastaw 
pomiarów PW Measurements. 
2. W przypadku pomiaru częstości akcji serca przy użyciu przedziału 
dwóch uderzeń serca, należy się upewnić, że przycisk wyboru "2 Beats" 
na pasku nastaw narzędzia jest zaznaczone. Jeżeli nie jest zaznaczone, 
wtedy należy je zaznaczyć.  
3. W przypadku pomiaru częstości akcji serca przy użyciu przedziału 
jednego uderzenia serca, należy się upewnić, że przycisk wyboru "1 
Beats" na pasku nastaw narzędzia jest zaznaczone. Jeżeli nie jest 
zaznaczone, wtedy należy je zaznaczyć. 
4. Z menu opcji dostępnego wewnątrz narzędzia pomiarowego heart 
rate należy wybrać numer mierzonego obiektu który zostanie użyty do 
obliczenia częstości akcji serca. 
5. Naciśnij przycisk "Finish" wewnątrz narzędzia pomiarowego heart rate 
w celu obliczenia częstości akcji serca (heart rate). 
6. Opcjonalnie wykonaj inny pomiar tego samego typu powtarzając kroki             
2-5. 
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11.4 Modyfikacja i usuwanie wykonanych pomiarów  
 
 Każdy obiekt pomiarowy posiada zdefiniowane punkty kluczowe, które mogą być użyte do 
modyfikacji obiektu pomiarowego. Punkty kluczowe są zazwyczaj zaznaczone są małymi kołami, 
zlokalizowanymi w punktach, gdzie jest początek i/lub koniec mierzonego obiektu i na niektórych 
innych punktach.  
 

 

 
 
 W celu modyfikacji pomiaru lub narysowanego obiektu po zakończeniu pomiaru, należy 
wykonać następujące działania:  
 
1. Jeżeli nie wybrane zostało żadne narzędzie pomiarowe (jeżeli są wybrane niektóre narzędzia takie jak 

M-line), wtedy należy nacisnąć przycisk "Measurements"  w celu otworzenia prawego paska 

ustawień pomiarów i kliknij  
2. Przesuń kursor myszy nad punkt który chcesz zmodyfikować. 
3. Kliknij używając prawy klawisz myszy aby rozpocząć modyfikację: 
4. Przesuń kursor myszy do nowego punktu. 
5. Kliknij używając prawy klawisz myszy w miejscu w którym ma się zakończyć modyfikacja. 
6. Opcjonalnie, powtórz kroki 2-5 dla wszystkich innych pomiarów i ich punktów które chcesz 
zmodyfikować. 
 
Proszę zauważyć, że poszczególne pomiary są powiązane z wykonanymi badaniami. Zmiany wykresów 
pomiarów wpłyną na powiązane z nimi badania. 
 
 
Aby usunąć wszystkie pomiary lub wykresy jednocześnie, proszę postępować następująco: 
 
 
1. Jeżeli nie wybrane zostało żadne narzędzie pomiarowe (jeżeli są wybrane niektóre narzędzia takie jak 

M-line), wtedy należy nacisnąć przycisk "Measurements"  w celu otworzenia prawego paska 
ustawień pomiarów. 

2. Kliknij  na pasku pomiaru aby usunąć obiekty. 
 
Należy pamiętać, że usunięcie obiektów pomiarowych nie ma wpływu na wartości zawarte w badaniu 
poszczególnych pól pomiarowych. 
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Aby usunąć poszczególne pomiary lub wykresy jednocześnie, proszę postępować następująco: 
 
1. Jeżeli nie wybrane zostało żadne narzędzie pomiarowe (jeżeli są wybrane niektóre narzędzia nastaw 

takie jak M-line), wtedy należy nacisnąć przycisk "Measurements"  w celu otworzenia prawego 
paska ustawień pomiarów. 

2. Kliknij na przycisk  
 
3. Przesuń kursor myszy w położenie obiektu do usunięcia.  
4. Kliknij używając lewego przycisku myszy aby zaznaczyć. 
5. W przypadku błędnego zaznaczenia, kliknij we właściwy punkt na obiekcie w celu usunięcia 
zaznaczenia. 
6. Powtarzaj kroki 3-5 aby wybrać obiekty do usunięcia. 
7. Opcjonalnie, w celu zaznaczenia kilku pomiarów w tym samym czasie użyj zaznaczenia 
prostokątnego, naciskając lewy klawisz myszy w miejscu rozpoczęcia zaznaczenia i przeciągając mysz 
(nie puszczając klawisza) do miejsca gdzie zaznaczenie ma się kończyć i puść klawisz myszy. Wszystkie 
pomiary które objęło zaznaczenie zostaną zaznaczone. 

8. Kliknij  na dole paska nastaw pomiarów w celu usunięcia zaznaczonych obiektów 
pomiarowych.  Alternatywnie naciśnij klawisz "Delete" ("Del") na klawiaturze komputera.  
9. Opcjonalnie powtórz kroki 3-8 w celu usunięcia innych pomiarów lub obiektów rysunków. 
 
 
Proszę zwrócić uwagę, że usuwane obiekty pomiarowe nie wpływają na wartości zawarte w 
szczegółowym polu pomiarowym (dostępnym np. w raporcie).  
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11.5 Pomiary i obliczenia – badania położnicze i ginekologiczne (OB / GYN) 
 
 
 W celu wykonania szczegółowego badania z pomiarami i obliczeniami, należy nacisnąć na 

górnym pasku narzędziowym przycisk "Calculations" . Jeżeli w oknie informacji o pacjencie 

(Patient Information) (które jest aktywowane przez naciśnięcie przycisku "Patient" ) został 
wybrany rodzaj badania OB/GYN, wtedy zostanie otworzony prawy pasek nastaw pomiarów i obliczeń 
OB/GYN. 
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 W celu wprowadzenia daty LMP (Last Menstrual Period – daty ostatniej miesiączki), należy 
wykonać poniższe działania: 
1. Otwórz pasek nastaw pomiarów i obliczeń OB/GYN (jeżeli nie jest aktywowane) naciskając przycisk 

"Calculations" . 

2. Użyj nastawy "Study"  na pasku obliczeń OB/GYN w celu otworzenia 
strony zawierającej przycisk badania LMP, jeżeli aktualna strona dostępnych badań nie zawiera 
przycisku LMP. Wybór dostępnych trybów badań jest dokonywany przez naciskanie przycisków "<" i ">" 
na pasku nastaw "Study" lub naciskając przycisk "v" i z dostępnego menu wybrać żądany rodzaj 
badania. Jeżeli pasek obliczeń jest aktywny, wtedy nastawa "Study" może zostać aktywowana przez 
naciśnięcie jej skrótu klawiaturowego, który jest identyfikowany jako podkreślona litera w nazwie 
(podkreślona litera "S" dla Study). Jeżeli pasek obliczeń jest aktywny, wtedy rodzaj badania może być 
również wybrany przez naciskanie klawiszy "Page Up" i "Page Down" na klawiaturze komputera. 

3. Naciśnij przycisk "LMP"  w celu otworzenia okna dla wprowadzenia LMP. 
Jeżeli Jeżeli przycisk posiada klawisz szybkiego dostępu który jest identyfikowany jako podkreślona 
litera (np.podkreślone L dla przycisku LMP) i pasek nastaw przycisków jest aktywny, wtedy działanie 
przycisku może zostać wykonane przez naciśnięcie przycisku szybkiego dostępu na klawiaturze 
komputera.  

 
4. Wewnątrz okna wybierz datę LMP (w formacie: rok / miesiąc / dzień) przy użyciu kalendarza, lub 
wprowadź datę ręcznie wpisując datę w pole "LMP date" field. Format wprowadzonej daty powinien 
odpowiadać formatowi wskazanemu jako "Today's date". 
5. Naciśnij przycisk "OK" w celu potwierdzenia wprowadzonej daty lub przycisk "Cancel" w celu 
anulowania operacji wprowadzania daty. Działanie takie spowoduje zamknięcia okna wprowadzania.  

6. Należy się upewnić, że data LMP wyświetlana na przycisku LMP  jest tą, która 
została wprowadzona.  
7. Opcjonalnie, w celu modyfikacji / korekty daty LMP, należy powtórzyć kroki 3-6. 
 
 
 
 W celu pomiaru innych parametrów OB/GYN, należy wykonać poniższe działania: 
1. Otwórz pasek nastaw pomiarów i obliczeń OB/GYN (jeżeli nie jest aktywowane) naciskając przycisk 

"Calculations" . 
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2. Użyj nastawy "Study"  na pasku obliczeń OB/GYN w celu otworzenia 
strony badania, zawierającej nastawę (pole pomiarowe) z nazwą żądanego mierzonego parametru (np. 
AC) jeżeli aktualna strona dostępnych badań nie zawiera tego parametru. Wybór dostępnych trybów 
badań jest dokonywany przez naciskanie przycisków "<" i ">" na pasku nastaw "Study" lub naciskając 
przycisk "v"               i z dostępnego menu wybrać żądany rodzaj badania. Opis mierzonego skrótu (np. 
AC oznacza Abdominal Circumference – obwód brzucha) i używane formuły dla obliczania danego 
parametru znajdują się                         w podręczniku referencyjnym (reference manual). 

3. Naciśnij przycisk żądanego mierzonego parametru np. AC . Jeżeli pole 
pomiaru zawierało jakiekolwiek dane pomiarowe, dane te zostaną skasowane i po prawej stronie 

przycisku "v" pojawi się trzeci przycisk ("E", "T", lub "L") . Litery "E", "T", "L" 
wskazują, jakie narzędzie pomiarowe jest używane do pomiaru wybranego parametru: E - ellipse 
(elipsa), T – trace (obrys), L – line (linia). Program wybiera dane narzędzie automatycznie i oczekuje na 
wykonanie pomiaru. Jeżeli pole pomiaowe posiada swój skrót klawiaturowy, który jest identyfikowany 
jako podkreślona litera w nazwie              (np. podkreślone A dla AC) i pasek nastaw obliczeń jest 
aktywny, wtedy żądany mierzony parametr może być wybrany przez naciśnięcie jeo klawisza 
skrótowego na klawiaturze komputera. Również żądane pole pomiarowe w aktywnym pasku obliczeń 
może być wybrane przez naciskanie klawiszy kierunkowych "Up - Góra" i "Down - Dół" na klawiaturze 
komputera. Wybór jest zatwierdzany klawiszem "Enter" na klawiaturze. 
4. Opcjonalnie, jeżeli użytkownik chce zmienić nazędzie pomiarowe wybranego pola (np. zmierzyć 
parametr AC nie używając elipsy - ellipse (E), ale metodą obrysu - trace (T), wtedy należy nacisnąć trzeci 

przycisk, I wybrać inne dostępne narzędzie, np.metodą obrysu - trace (T) . 
5. Przesuń kursor myszy na obraz USG i zmierz żądany parametr wykonując wymagane kliknięcia myszą, 
które są potrzebne do wykonania pomiaru przy użyciu wybranego narzędzia. Wyniki pomiarów będą 

automatycznie wyświetlone w polu pomiarowym przycisku. . 
6. Opcjonalnie, wykonaj inne pomiary żądanych parametrów powtarzając kroki 3-5. 
 
 Proszę zwrócić uwagę, że po wykonaniu pomiaru wybranego parametru, pole pomiarowe jest 
połączone z obiektem pomiarowym (wyrysowaną elipsą - ellipse, obrysem - trace czy linią- line).                          
W przypadku modyfikacji wielkości czy kształtu danego obiektu pomiarowego, nastąpi aktualizacja 
rezultatów pomiaru, które automatycznie zostanie zaktualizowana w polu pomiarowym. Na przykład: 
modyfikacja obiektu eliptycznego zmieni pole pomiarowe parametru "AC" jeżeli elipsa została użyta do 
zmierzenia AC. 
 W celu modyfikacji danych pola pomiarowego należy zmodyfikować odpowiadający mu obiekt 
pomiarowy. Taka modyfikacja jest zazwyczaj wykonywana przez przesunięcie punktów kluczowych 
obiektów. Szczegółowe instrukcje dotyczące modyfikacji wykonanych pomiarów zostały opisane w 
poprzednim podrozdziale.  
 Proszę rónież zwrócić uwagę na fakt, że usuniecie obiektu pomiarowego przerywa połączenie 
pomiędzy polem pomiarowym i jego obiektem, jednakże pole pomiarowe z danymi nie zostaje 
wyczyszczone.  
 
 Jeśli obwód lub obszar pola są mierzone przy użyciu narzędzia wiersza („L”) zakłada się, że ta 
linia odpowiada średnicy koła i jest obliczany obwód lub obszar tego okręgu. 
 
 
 W celu wyczyszczenia danych zmierzonych parametrów OB/GYN (wyczyszczenie pola 
pomiarowego), należy wykonać poniższe działania:  
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1. Otwórz pasek nastaw pomiarów i obliczeń OB/GYN (jeżeli nie jest aktywowane) naciskając przycisk 

"Calculations" . 

2. Użyj nastawy "Study"  na pasku obliczeń OB/GYN w celu otworzenia 
strony badania, zawierającej nastawę (pole pomiarowe) z nazwą żądanego mierzonego parametru (np. 
AC) jeżeli aktualna strona dostępnych badań nie zawiera tego parametru.  
 
3. Opcjonalnie, jeżeli jest wybrane do wyczyszczenia żądane pole pomiarowe (widoczny jest trzeci 

przycisk) , wtedy należy kliknąć na tym polu pomiarowym (np. przycisk "AC") w 

celu jego odznaczenia (trzeci przycisk zniknie) . 
4. Kliknij na żądanym polu poliarowym, które ma zostać wyczyszczone (np. AC) 

. Dane z tego pola zostaną wyczyszczone. Jednocześnie spowoduje to 

wybranie tego pola do wykonania pomiaru . 
5. Opcjonalnie, powtórz kroki 3-4 w celu wyczyszczenia danych z innych pól pomiarowych.  
 
 Proszę zwrócić uwagę na fakt, że operacja wyczyszczenia parametru pomiarowego (pola 
pomiarowego) nie usuwa obiektu pomiarowego (elipsy - ellipse, obrysu - trace, linii - line) które zostały 
narysowane w czasie pomiaru tego parametru.  
 
 
 
 W celu wyczyszczenia (usunięcia) danych z wszystkich pól pomiarowych i usunięcia wszystkich 
obiektów pomiarowych (narysowanych obiektów) należy rozpocząć nowe badanie (wprowadzić 
nowego pacjenta) używając okna Informacji o Pacjencie (Patient Information), które jest aktywowane 

po naciśnięciu przycisku "Patient" . 
 
 
 W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że w trakcie wykonywania pomiarów ogólnych 
(general measurements), użytkownik zdecyduje się przenieść wyniki pomiarów ogólnych (obiektów 
pomiarowych) do różnych pól pomiarowych parametrów OB/GYN. 
 W celu przeniesienia wyników pomiarów z obiektów pomiarowych (elipsy - ellipse, obrysu - 
trace, linii - line) do pól pomiarowych OB/GYN, należy wykonać poniższe działania: 
1. Otwórz pasek nastaw pomiarów i obliczeń OB/GYN (jeżeli nie jest aktywowane) naciskając przycisk 

"Calculations" . 

2. Użyj nastawy "Study"  na pasku obliczeń OB/GYN w celu otworzenia 
strony badania, zawierającej nastawę (pole pomiarowe) z nazwą żądanego mierzonego parametru (np. 
AC) jeżeli aktualna strona dostępnych badań nie zawiera tego parametru.  
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3. Naciśnij przycisk "v" przy polu pomiarowym, gdzie mają być przeniesiona dane 

.  
 
Jeżeli na obrazie USG są dostępne obiekty pomiarowe określonego typu (np. elipsa - ellipse i obrys- 
trace dla pola AC), wtedy będzie dostępne menu z numerami danego obiektu pomiarowego 

. 
4. Jeżeli zostało otworzone menu z listą numerów obiektów pomiarowych, wybrać nalezy z niego 
numier obiektu, którego dane zostaną przeniesione do wybranego pola pomiarowego. Pole danych 
zostanie zaktualizowane. Jednocześnie pole danych zostanie połaczone z wybranym obiektem 

pomiarowym . 
5. Opcjonalnie, powtórz kroki 3-4 w celu uzupełnienia innych pól pomiarowymi danymi pomiarów.  
 
 W czasie wykonywania pomiarów OB, wszystkie obliczenia OB są wykonywane automatycznie. 
Najbardziej istotne wyniki obliczeń są bezpośrednio wyświetlane w pasku nastaw pomiarów OB : 
 

Average Estimated Fetal Weight (AvgEFW) 
            – uśredniona szacowana waga płodu 
Average Ultrasound Age (AUA)  
            – uśredniony wiek płodu 
Estimated Delivery Date that was calculated using AUA  
            –  szacowana data porodu – obliczona przy użyciu AUA 
Estimated Delivery Date that was calculated using LMP  
            –  szacowana data porodu – obliczona przy użyciu LMP 

 

 
 
 W celu wyświetlenia większej ilości rezultatów obliczeń OB lub wyboru jakie obliczenia powinny 
być użyte do uśrednienia pkmiarów, należy wykonać poniższe działania:  

1. Naciśnij przycisk "View"  w celu otworzenia okna wyników pomiarów                      
(OB Results). 
2. W oknie "Calculations" są widoczne rezultaty obliczeń parametru Estimated Fetal Weight 
(szacowanej wagi płodu) i Gestational Age(wiek ciążowy) przy użyciu różnych metod.  
3. W razie konieczności, zaznacz żądane metody, których rezultaty bedą używane do uśrednień.  
4. Naciśnij przycisk "OK" w celu zamknięcia tego okna dialogowego.  
 
 Proszę zwrócić uwagę, że w celu obejrzenia wszystkich rezultatów obliczeń użytkownik 
powinien zapisać / wydrukować raport z wykonanego badania używając do tego celu przycisku 

"Report"  zlokalizowanego na dolnym pasku narzędzi.  
 
 
 W celu analizy wzrostu (rozwoju) płodu przu użyciu parametru Growth Curves (krzywych 
wzrostu) i wyników pomiarów aktualnego i poprzednich badań, należy wykonać poniższe działania:  

1. Naciśnij przycisk "View"  w celu otworzenia okna wyników OB Results. 
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2. W otworzonym oknie kliknij lewym klawiszem myszy w zakładkę "Growth Curves". 
3. Używając pola wyboru "View" typu ComboBox ustaw liczbę jednocześnie wyświetlanych kart 
wykresowych na 1 jeżeli obecna wartość jest różna od 1.  
4. Używając pola wyboru "Table :" typu ComboBox wybierz żądany parametr do analizy i rodzaj tablicy 
która będzie używana do analizy danych.  
5. Opcjonalnie, w polu "Previous exams data" wprowadź daty poprzednich badań i mierzonych wartości 
wybranego parametru używając następującego formatu:  
 date1; result1;  data1; wynik1; 
 date2; result2;  data2; wynik2; 
 ...   … 
Proszę użyć tego samego formatu daty, który jest używany dla wyświetlenia aktualnej daty badania.  
6. Opcjonalnie, wykonaj kroki 4-5 dby przeanalizować inne żądane parametry.  
7. Opcjonalnie, używając pola wyboru "View" typu ComboBox wybierz liczbę jednocześnie 
wyświetlanych kart wykresowych (1, 2, 3, lub 4) a następnie z pola wyboru "Table :" typu ComboBoxes 
dla każdej karty wybierz żądane parametry do analizy I odpowiadające im tabele które będą używane do 
analizy.  
8. Opcjonalnie zapisz lub wydrukuj żądane karty wykresowe.  
9. Naciśnij przycisk "OK" w celu zamknięcia tego okna dialogowego.  
 
 Proszę zwrócić uwagę na fakt, że do wykonania analizy wzrostu (rozwoju) płodu wymagane jest 
wprowadzenie daty LMP (LMP - Last Menstrual Period). Data LMP może zostać wprowadzona po 
naciśnięciu przycisku "LMP" na pasku nastaw pomiarów OB/GYN i wyborze daty LMP z kalendarza (lub 
wprowadzić datę ręcznie). Data LMP może rónież zostać wprowadzona w oknie Informacji o Pacjencie 

(Patient Information), które jest otwierane po naciśnięciu przycisku "Patient"  na dolnym pasku 
narzędzi programu.  
 
 Pakiet obliczeniowy OB/GYN pozwala na użycie kilku metod obliczania parametru EFW i GA, oraz 
na wybór metod które powinne być użyte do obliczenia uśrednionych wyników. Tabele które są 
natychmiast dostępne dla obliczeń mogą być wybrane w oknie opcji programu (szczegóły są dostępne 
w rozdziale Personalizacja ustawień systemowych).  
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 Program umożliwia wprowadzenie wyników pomiarów uprzednio wykonanych badań i 
porównanie rezultatów poprzednich i obecnego badania na wybranej karcie wykresowej. 

 
 
 Program umożliwia wyrysowanie tego samego parametru pomiarowego na karcie wykresowej 
przy użyciu różnych tabel na określonej liczbie kart wykresowych jednocześnie.  
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 Możliwe jest również wyrysowanie na karcie wykresowej różnych mierzonych parametrów (AC, 
BPD, HC, FL i innych) przy użyciu różnych tabel.  
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11.6 Pomiary i obliczenia – badania kardiologiczne 
 
 
 W celu wykonania szczegółowego badania z pomiarami i obliczeniami, należy nacisnąć na 

górnym pasku narzędziowym przycisk "Calculations" . Jeżeli w oknie informacji o pacjencie 

(Patient Information) (które jest aktywowane przez naciśnięcie przycisku "Patient" ) został 
wybrany rodzaj badania Cardiology, wtedy zostanie otworzony prawy pasek nastaw pomiarów i 
obliczeń kardiologicznych (Cardiology). 
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 W celu wprowadzenia następujących wartości pacjenta: wysokości (height), wagi (weight) i 
częstości akcji serca (heart rate (HR), należy wykonać poniższe działania:  

1. Otworzyć okno informacji o pacjencie (Patient Information) naciskając przycisk "Patient" . 
2. Jeżeli nie wybrany został typ badania Cardiology, należy go wybrać w celu wykonania badania typu 
kardiologicznego (Cardiology). 
3. Wprowadź wzrost pacjenta (opcjonalnie), wagę i częstość bicia serca (opcjonalnie – jeżeli będzie 
wykonywany pomiar na obrazie USG).  
4. Jeżeli parametr pola powierzchni ciała pacjenta (Body Surface Area (BSA) powinien być obliczony 
przy użyciu tylko jego wagi, wtedy należy zaznaczyć pole wyboru "BSA via Weight only". 

  

5. Zamknij okno Patient Information naciskając przycisk "OK" . 
 
 
 W celu zmierzenia parametrów kardiologicznych (Cardiology), należy wykonać poniższe 
działania:  
1. Otwórz pasek nastaw pomiarów i obliczeń Cardiology (jeżeli nie jest aktywowane) naciskając przycisk 

"Calculations" . 

2. Użyj nastawy "Study"  w celu otworzenia paska nastaw pomiarów 
Cardiology zawierającego nastawę (pola pomiarowe) z nazwą żądanego mierzonego parametru (np. 
HR) jeżeli aktualna strona dostępnych badań nie zawiera tego parametru. Wybór dostępnych trybów 
badań jest dokonywany przez naciskanie przycisków "<" i ">" na pasku nastaw "Study" lub naciskając 
przycisk "v" i z dostępnego menu wybrać żądany rodzaj badania. Opis mierzonego skrótu (np. HR 
means Heart Rate – częstość bicia serca) i używane formuły dla obliczania danego parametru znajdują 
się w podręczniku referencyjnym (reference manual). 

3. Naciśnij przycisk żądanego mierzonego parametru np. HR . Jeżeli pole 
pomiarowe zawierało jakiekolwiek dane pomiarowe, dane te zostaną skasowane i po prawej stronie 

przycisku "v" pojawi się trzeci przycisk ("E", "T", lub "L") . Litery "E", "T", "L" 
wskazują, jakie narzędzie pomiarowe jest używane do pomiaru wybranego parametru: E - ellipse 
(elipsa), T – trace (obrys), L – line (linia). Program wybiera dane narzędzie automatycznie i oczekuje na 
wykonanie pomiaru. Jeżeli pole pomiarowe posiada swój skrót klawiaturowy, który jest identyfikowany 
jako podkreślona litera w nazwie (np. podkreślone H dla H dla HR) i pasek nastaw obliczeń jest aktywny, 
wtedy żądany mierzony parametr może być wybrany przez naciśnięcie jego klawisza skrótowego na 
klawiaturze komputera. Również żądane pole pomiarowe w aktywnym pasku obliczeń może być 
wybrane przez naciskanie klawiszy kierunkowych "Up - Góra" i "Down - Dół" na klawiaturze komputera. 
Wybór jest zatwierdzany klawiszem "Enter" na klawiaturze.  
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4. Opcjonalnie, jeżeli użytkownik chce zmienić nazędzie pomiarowe wybranego pola pomiarowego i 
jeżeli wybrany parametr może być zmierzony innym narzędziem wtedy należy nacisnąć trzeci przycisk, i 
inne dostępne narzędzie (jeśli jest dostępne) zostanie wybrane.  
5. Przesuń kursor myszy na obraz USG i zmierz żądany parametr wykonując wymagane kliknięcia myszą, 
które są potrzebne do wykonania pomiaru przy użyciu wybranego narzędzia. Wyniki pomiarów będą 

automatycznie wyświetlone w polu pomiarowym przycisku . 
6. Opcjonalnie, wykonaj badanie w określonym trybie i zatrzymaj obraz (freeze). 
7. Opcjonalnie, wykonaj inne pomiary żądanych parametrów powtarzając kroki 3-6. 
 
 Proszę zwrócić uwagę, że po wykonaniu pomiaru wybranego parametru, pole pomiarowe jest 
połączone z obiektem pomiarowym (wyrysowaną elipsą - ellipse, obrysem - trace czy linią - line).                          
W przypadku modyfikacji wielkości czy kształtu danego obiektu pomiarowego, nastąpi aktualizacja 
rezultatów pomiaru, które automatycznie zostanie zaktualizowana w polu pomiarowym. Na przykład: 
modyfikacja obiektu linii zmieni pole pomiarowe parametru "HR" jeżeli ta linia została użyta do 
zmierzenia HR. 
 W celu modyfikacji danych pola pomiarowego należy zmodyfikować odpowiadający mu obiekt 
pomiarowy. Taka modyfikacja jest zazwyczaj wykonywana przez przesunięcie punktów kluczowych 
obiektów. Szczegółowe instrukcje dotyczące modyfikacji wykonanych pomiarów zostały opisane w 
podrozdziale modyfikacja wykonanych pomiarów.  
 Proszę również zwrócić uwagę na fakt, że usuniecie obiektu pomiarowego przerywa połączenie 
pomiędzy polem pomiarowym i jego obiektem, jednakże pole pomiarowe z danymi nie zostaje 
wyczyszczone.  
 
 Dla niektórych pool pomiarowych pakietu pomiarowego Cardiology są zdefiniowane ikony 
podpowiedzi. Obraz ikony podpowiedzi (jeżeli zdefiniowano) pojawia się kiedy pole pomiarowe 
zostanie aktywowane. Obraz podpowiedzi pojawi się po lewej stronie strefy obrazu USG. Np. pole 
pomiaru HR ma nstępujcy obraz podpowiedzi:  
 

 . 
Oznacza to, że w celu obliczenia częstości akcji serca (heart rate), musi być zmierzony przedział dwóch 
uderzeń serca. Więcej szczegółowych obrazów i wyjaśnienia znaczenia pól pomiarowych znajdują się w 
odpowiednich rozdziałach podręcznika referyncyjnego (reference manual). W celu ukrycia obrazu 
podpowiedzi, należy przesunąć kursor nad tę ikonę I kliknąć na niej myszką.  
 
 
 W celu wyczyszczenia danych ze zmierzonych parametrów Cardiology (wyczyszczenia pól 
pomiarowych), należy wykonać poniższe działania: 
1. Otwórz pasek nastaw pomiarów i obliczeń Cardiology (jeżeli nie jest aktywowane) naciskając przycisk 

"Calculations" . 

2. Użyj nastawy "Study"  w celu otworzenia paska nastaw pomiarów 
Cardiology zawierającego nastawę (pola pomiarowe) z nazwą żądanego mierzonego parametru (np. 
HR) jeżeli aktualna strona dostępnych badań nie zawiera tego parametru.  
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3. Opcjonalnie, jeżeli jest wybrane do wyczyszczenia żądane pole pomiarowe (widoczny jest trzeci 

przycisk) , wtedy należy kliknąć na tym polu pomiarowym (np. przycisk "HR") 

w celu jego odznaczenia (trzeci przycisk zniknie) . 
4. Kliknij na żądanym polu pomiarowym, które ma zostać wyczyszczone (np. HR) 

. Dane z tego pola zostaną wyczyszczone. Jednocześnie spowoduje to 

wybranie tego pola do wykonania pomiaru . 
5. Opcjonalnie, powtórz kroki 3-4 w celu wyczyszczenia danych z innych pól pomiarowych.  
 
 Proszę zwrócić uwagę na fakt, że operacja wyczyszczenia parametru pomiarowego (pola 
pomiarowego) nie usuwa obiektu pomiarowego (elipsy - ellipse, obrysu - trace, linii - line) które zostały 
narysowane w czasie pomiaru tego parametru.   
 
 W celu wyczyszczenia (usunięcia) danych z wszystkich pól pomiarowych i usunięcia wszystkich 
obiektów pomiarowych (narysowanych obiektów) należy rozpocząć nowe badanie (wprowadzić 
nowego pacjenta) używając okna Informacji o Pacjencie (Patient Information), które jest otwierane po 

naciśnięciu przycisku "Patient" . 
 
 
 
 W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że w trakcie wykonywania pomiarów ogólnych 
(general measurements), użytkownik zdecyduje się przenieść wyniki pomiarów ogólnych (obiektów 
pomiarowych) do różnych pól pomiarowych parametrów Cardiology. 
 W celu przeniesienia wyników pomiarów z obiektów pomiarowych (elipsy - ellipse, obrysu - 
trace, linii - line) do pól pomiarowych Cardiology, należy wykonać poniższe działania:  
1. Otwórz pasek nastaw pomiarów i obliczeń Cardiology (jeżeli nie jest aktywowane) naciskając przycisk 

"Calculations" . 

2. Użyj nastawy "Study"  w celu otworzenia paska nastaw pomiarów 
Cardiology zawierającego nastawę (pola pomiarowe) z nazwą żądanego mierzonego parametru (np. 
HR) jeżeli aktualna strona dostępnych badań nie zawiera tego parametru.  
3. Naciśnij przycisk "v" przy polu pomiarowym, gdzie mają być przeniesiona dane 

. Jeżeli na obrazie USG są dostępne obiekty pomiarowe określonego typu (np. 
linia da pola HR), wtedy będzie dostępne menu z numerami danego obiektu pomiarowego 

. 
4. Jeżeli zostało otworzone menu z listą numerów obiektów pomiarowych, wybrać należy z niego 
numer obiektu, którego dane zostaną przeniesione do wybranego pola pomiarowego. Pole danych 
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zostanie zaktualizowane. Jednocześnie pole danych zostanie połaczone z wybranym obiektem 

pomiarowym  . 
5. Opcjonalnie, powtórz kroki 3-4 w celu uzupełnienia innych pól pomiarowymi danymi pomiarów. 
 
 
 
 W celu wyświetlenia / zapisania / wydruku wyników szczegółowych pomiarów i obliczeń, należy 

użyć przycisku "Report"  (lub jednej z pozycji menu) dostępnego dolnym pasku narzedzi 
programu.  
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11.7 Pomiary i obliczenia – badania innych typów 
 
 
 W celu wykonania szczegółowych badań innych typów opartych na pomiarach i obliczeniach, 

należy nacisnąć na górnym pasku narzędziowym przycisk "Calculations" . Jeżeli w oknie 
informacji o pacjencie (Patient Information) (które jest aktywowane przez naciśnięcie przycisku 

"Patient" ) został wybrany rodzaj stosowny badania, wtedy zostanie otwarty prawy pasek 
nastaw z pomiarami i obliczeniami dostępnego dla tego typu badania.  
 
 Dla wszystkich typów badania jest używany ten sam mechanizm nastaw i regulacji pomiarów i 
obliczeń, zaś dokładny opis wykonywania szczegółowych badań z pomiarami i obliczeniami został 
opisany w rozdziałach pomiary i obliczenia: OB/GYN i Cardiology. Opis użytych równań dla pomiarów i 
obliczeń każdego z typów badania opisany jest w podręczniku referencyjnym (reference manual). 
 
 W celu wyświetlenia / zapisania / wydruku wyników szczegółowych pomiarów i obliczeń, należy 

użyć przycisku "Report"  (lub jednej z pozycji menu) dostępnego dolnym pasku narzedzi 
programu.  
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12. Body Marks – Piktogramy (znaczniki badania) 
 

 
 
 W celu dodania piktogramu (znacznika badania), należy wykonać następujące działania:  
 
1. Przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający 
się pasek narzędziowy (right-side autohide ToolBar). 

2. Wewnątrz prawego paska narzędziowego naciśnij przycisk "Body Marks" . Spowoduje to 
otworzenie prawego paska nastaw Body Marks. 
3. Wybierz żądany pictogram (body mark) z dostępnej listy przesuwając kursor myszy nad ten 
piktogram i kliknij na nim lewym klawiszem myszy. Wybrany piktogram pojawi się polu regulacji 



 

TELEMED / TELEMED-POLSKA    
Instrukcja użytkowania programu Echo Wave II  Ver. 1.6.0 13/02/2013 Strona 157 z 211 
 

piktogramów, znajdującym się na górze paska nastaw Body Marks, gdzie użytkownik może wybrać 
pozycję znacznika sondy USG.  

 
 
4. Opcjonalnie, w celu wyboru pozycji znacznika sondy USG, przesuń kursor myszy nad piktogram w 
obszarze pola regulacji piktogramów i kliknij lewym klawiszem myszy w punkcie, gdzie znacznik 
powinien być umieszczony.  
5. Opcjonalnie, w celu wyregulowania orientacji znacznika sondy USG, przesuń kursor myszy nad 
piktogram w obszarze pola regulacji piktogramów i obróć kółkiem myszy (jeśli jest dostępne) lub 
dokonaj regulacji orientacji znacznika sondy używając suwaka "Rotate Probe Marker". 
6. Opcjonalnie, powtórz kroki 4-5 w celu dokonania bardziej precyzyjnego pozycjonowania znacznika 
sondy USG.  
7. Opcjonalnie, odznacz pole wyboru "Show Probe Position" w celu ukrycia znacznika sondy USG.  
8. Naciśnij przycisk "Add" na pasku narzędziowym Body Marks w celu dodania wybranego piktogramu 
do obrazu USG.  
 
 
 
 W celu usunięcia piktogramu (body mark), należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający 
się pasek narzędziowy (right-side autohide ToolBar).  

2. Wewnątrz prawego paska narzędziowego naciśnij przycisk "Body Marks" . Spowoduje to 
otworzenie prawego paska nastaw Body Marks.  
8. Naciśnij przycisk "Remove" na pasku narzędziowym Body Marks w celu usunięcia piktogramu z 
obrazu USG.  
 
 
 Obrazy piktogramów (Body mark) są zlokalizowane w katalogu programu "\Config\BodyMarks\" 
(podkatalogi dla każdego typu badania) i mogą być dodawane lub modyfikowane w zależności od 
potrzeb użytkownika.  
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13. Adnotacje 
 
 

 
 
 
 W celu otworzenia prawego paska narzędziowego Annotations, należy wykonać poniższe 
działania:  
 
1. Przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający 
się pasek narzędziowy (right-side autohide ToolBar). 

2. Wewnątrz prawego paska narzędziowego naciśnij przycisk "Annotations" . Spowoduje to 
otworzenie prawego paska nastaw Annotations. 
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13.1 Adnotacje tekstowe  
 

 W celu dodania adnotacji tekstowej (text annotation), należy wykonać ponizsze działania:  
1. Przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający 
się pasek narzędziowy (right-side autohide ToolBar). 

2. Wewnątrz prawego paska narzędziowego naciśnij przycisk "Annotations" . Spowoduje to 
otworzenie prawego paska nastaw Annotations. 
3. Wewnątrz paska narzędziowego Annotations wybierz narzędzie adnotacji tekstowych naciskając 

przycisk "Text" . Zostanie wybrane narzędzie adnotacji tekstowych i wewnątrz paska 
narzędziowego Annotations będą wyświetlone dostępne opcje dla tego narzędzia.  

 
4. Opcjonalnie, wybierz czcionkę (font) i jej rozmiar z właściwego menu, oraz styl czcionki (bold, italic, 
podkreślenie) naciskając stosowne przyciski.  
5. Przesuń kursor myszy nad obraz USG w miejsce, gdzie ma być dodany adnotacja tekstowa.  
6. Kliknij lewym klawiszem myszy w celu aktywowania pola adnotacji tekstowej.  
7. Używając klawiatury wprowadź tekst komentarza wewnątrz aktywowanego pola adnotacji 
tekstowej.  
8. Opcjonalnie, zmień pozycję adnotacji tekstowej (przesuń pole tekstowe). W celu zmiany pozycji pola 
tekstowego, przesuń kursor myszy do granicy pola tekstowego. W momencie, gdy kursor zmieni 

wygląd na kursor przesunięcia ("Move" cursor) , naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz myszy. Przesuń 
kursor myszy do żądanej pozycji (trzymając wciśnięty przycisk), co spowoduje przeniesienie pola. 
Zwolnij lewy przycisk myszy.  
9. Kliknij lewym klawiszem myszy na obrazie USG poza polem tekstowym lub naciśnij przycisk "Text" 

 w celu zakończenia edytowania adnotacji tekstowej.  
10. Opcjonalnie, powtórz kroki 5-9 w celu dodania więcej tekstów.  
 
 W celu modyfikacji / usunięcia tekstu adnotacji tekstowej, należy wykonać poniższe działania:  
1. Jeżeli pasek narzędziowy Annotations jest niedostępny, przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę 
ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający się pasek narzędziowy. Wewnątrz prawego 

paska narzędziowego naciśnij przycisk "Annotations" . Spowoduje to otworzenie prawego 
paska nastaw Annotations. 
2. Jeżeli narzędzie adnotacji jest nie wybrane, należy je wybrać naciskając przycisk "Text" 

. 
3. Przesuń kursor myszy nad żądaną do edycji etykietę tekstową znajdującą się na obrazie USG.  
4. Kliknij prawym klawiszem myszy w celu rozpoczęcia edycji pola tekstowego.  
5. Użyj klawiszy kierunkowych na klawiaturze do poruszania się wewnątrz pola tekstowego, naciśnij 
klawisz "Delete" w celu usunięcia części lub całości tekstu, a następnie wpisz żądany tekst.  
6. Opcjonalnie, zmień pozycję adnotacji tekstowej (przesuń pole tekstowe). W celu zmiany pozycji pola 
tekstowego, przesuń kursor myszy do granicy pola tekstowego. W momencie, gdy kursor zmieni 
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wygląd na kursor przesunięcia ("Move" cursor) , naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz myszy. Przesuń 
kursor myszy do żądanej pozycji (trzymając wciśnięty przycisk), co spowoduje przeniesienie pola. 
Zwolnij lewy przycisk myszy. 
7. Kliknij lewym klawiszem myszy na obrazie USG poza polem tekstowym lub naciśnij przycisk "Text" 

 w celu zakończenia edytowania adnotacji tekstowej. 
8. Opcjonalnie, powtórz kroki 3-7 w celu modyfikacji / usunięcia innych pól tekstowych.  
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13.2 Wstępnie zdefiniowane etykiety tekstowe 
 
 W celu dodania wstępnie zdefiniowanego (pre-defined) tekstu adnotacji (annotation), należy 
wykonać poniższe działania: 
 
1. Przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający 
się pasek narzędziowy (right-side autohide ToolBar).  

2. Wewnątrz prawego paska narzędziowego naciśnij przycisk "Annotations" . Spowoduje to 
otworzenie prawego paska nastaw Annotations. 

3. Wewnątrz paska narzędziowego Annotations naciśnij przycisk "Label" . Spowoduje to 
wybranie narzędzia wstępnie zdefiniowanych etykiet tekstowych i wewnątrz paska narzędziowego 
Annotations będą wyświetlone dostępne opcje dla tego narzędzia.  
 

 
 

4. Opcjonalnie, wybierz czcionkę (font) i jej rozmiar z właściwego menu, oraz styl czcionki (bold, italic, 
podkreślenie) naciskając stosowne przyciski. 
5. W celu wyboru żądanej pozycji z dostępnej listy wstępnie zdefiniowanych etykiet tekstowych należy 
przesunąć kursor myszy na nią i kliknąć lewym klawiszem myszy w celu wybrania jej.  
6. Przesuń kursor myszy nad obraz USG w miejsce, gdzie ma być dodany adnotacja tekstowa.  
7. Kliknij lewym klawiszem myszy w celu dodania pola adnotacji tekstowej.  
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8. Opcjonalnie, Użyj klawiszy kierunkowych na klawiaturze do poruszania się wewnątrz pola 
tekstowego, naciśnij klawisz "Delete" w celu usunięcia części lub całości tekstu.  
 
9. Opcjonalnie, zmień pozycję adnotacji tekstowej (przesuń pole tekstowe). W celu zmiany pozycji pola 
tekstowego, przesuń kursor myszy do granicy pola tekstowego. W momencie, gdy kursor zmieni 

wygląd na kursor przesunięcia ("Move" cursor) , naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz myszy. Przesuń 
kursor myszy do żądanej pozycji (trzymając wciśnięty przycisk), co spowoduje przeniesienie pola. 
Zwolnij lewy przycisk myszy.  
10. Kliknij lewym klawiszem myszy na obrazie USG poza polem tekstowym lub naciśnij przycisk "Label" 

 w celu zakończenia edytowania adnotacji tekstowej. 
11. Opcjonalnie, powtórz kroki 5-10 w celu dodania więcej tekstów.  
 

 W celu modyfikacji / usunięcia adnotacji tekstowej, należy wykonać poniższe działania:  
 

1. Jeżeli pasek narzędziowy Annotations jest niedostępny, przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę 
ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający się pasek narzędziowy. Wewnątrz prawego 

paska narzędziowego naciśnij przycisk "Annotations" . Spowoduje to otworzenie prawego 
paska nastaw Annotations. 
2. Jeżeli narzędzie annotations (lub pre-defined text) jest nie wybrane, należy wybrać któreś z tych 

narzędzi naciskając przycisk "Text"  lub przycisk "Label" . 
3. Przesuń kursor myszy nad żądaną do edycji etykietę tekstową znajdującą się na obrazie USG.  
4. Kliknij prawym klawiszem myszy w celu rozpoczęcia edycji pola tekstowego.  
5. Użyj klawiszy kierunkowych na klawiaturze do poruszania się wewnątrz pola tekstowego, naciśnij 
klawisz "Delete" w celu usunięcia części lub całości tekstu, a następnie wpisz żądany tekst.  
6. Opcjonalnie, zmień pozycję adnotacji tekstowej (przesuń pole tekstowe). W celu zmiany pozycji pola 
tekstowego, przesuń kursor myszy do granicy pola tekstowego. W momencie, gdy kursor zmieni 

wygląd na kursor przesunięcia ("Move" cursor) , naciśnij i przytrzymaj lewy klawisz myszy. Przesuń 
kursor myszy do żądanej pozycji (trzymając wciśnięty przycisk), co spowoduje przeniesienie pola. 
Zwolnij lewy przycisk myszy. 
7. Kliknij lewym klawiszem myszy na obrazie USG poza polem tekstowym lub naciśnij przycisk "Text"  

 lub przycisk "Label"  w celu zakończenia edytowania adnotacji tekstowej.  
8. Opcjonalnie, powtórz kroki 3-7 w celu modyfikacji / usunięcia innych pól tekstowych.  
 
 
 W celu dodania adnotacji tekstowej do listy wstępnie zdefiniowanych etykiet tekstowych, 
należy wykonać poniższe działania:  
 

1. Jeżeli pasek narzędziowy Annotations jest niedostępny, przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę 
ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający się pasek narzędziowy. Wewnątrz prawego 

paska narzędziowego naciśnij przycisk "Annotations" . Spowoduje to otworzenie prawego 
paska nastaw Annotations.  
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2. Jeżeli narzędzie pre-defined text label jest nie wybrane (jego opcje są nie widoczne) należy wybrać to 

narzędzie naciskając przycisk "Label" . Spowoduje to wybór narzędzia wstępnie 
zdefiniowanych etykiet tekstowych i wewnątrz paska narzędziowego Annotations będą wyświetlone 
dostępne opcje dla tego narzędzia.  
3. Naciśnij przycisk "Add" znajdujący się na dole paska narzędziowego Annotations. Spowoduje to 
otworzenie okna dialogowego dla wprowadzenia adnotacji tekstowej.  

 

 

4. Wprowadź tekst adnotacji a następnie naciśnij przycisk "OK" lub klawisz "Enter" na klawiaturze. 
Adnotacja tekstowa zostanie dodana na końcu listy.  
5. Opcjonalnie, powtórz kroki 3-4 w celu dodania większej ilości wstępnie zdefiniowanych etykiet 
tekstowych. 
 
 
 W celu modyfikacji adnotacji tekstowej na liście wstępnie zdefiniowanych etykiet tekstowych, 
należy wykonać poniższe działania:  
 
 
1. Jeżeli pasek narzędziowy Annotations jest niedostępny, przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę 
ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający się pasek narzędziowy. Wewnątrz prawego 

paska narzędziowego naciśnij przycisk "Annotations" . Spowoduje to otworzenie prawego 
paska nastaw Annotations. 
2. Jeżeli narzędzie pre-defined text label jest nie wybrane (jego opcje są nie widoczne) należy wybrać to 

narzędzie naciskając przycisk "Label" . Spowoduje to wybór narzędzia wstępnie 
zdefiniowanych etykiet tekstowych i wewnątrz paska narzędziowego Annotations będą wyświetlone 
dostępne opcje dla tego narzędzia.  
3. Wybierz z listy wstępnie zdefiniowanych etykiet tekstowych ten tekst adnotacji, który ma podlegać 
edycji poprzez przesunięcie kursora myszy nad ten tekst I kliknięcie lewym klawiszem myszy.  
4. Naciśnij przycisk "Edit" na dole paska narzędziowego Annotations. Spowoduje to otworzenie okna 
dialogowego dla edycji adnotacji tekstowej. 
 

 
 

5. Użyj klawiszy kierunkowych na klawiaturze do poruszania się wewnątrz pola tekstowego, naciśnij 
klawisz "Delete" i wprowadź zmodyfikowany tekst adnotacji.  
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6. Naciśnij przycisk "OK" lub klawisz "Enter" na klawiaturze w celu zakończenia edycji.  
7. Opcjonalnie, powtórz kroki 3-6 w celu zmodyfikowania innych adnotacji tekstowych.  
 
 
 
 W celu usunięcia adnotacji tekstowych z listy wstępnie zdefiniowanych etykiet tekstowych, 
należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Jeżeli pasek narzędziowy Annotations jest niedostępny, przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę 
ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający się pasek narzędziowy. Wewnątrz prawego 

paska narzędziowego naciśnij przycisk "Annotations" . Spowoduje to otworzenie prawego 
paska nastaw Annotations. 
 
2. Jeżeli narzędzie pre-defined text label jest nie wybrane (jego opcje są nie widoczne) należy wybrać to 

narzędzie naciskając przycisk "Label" . Spowoduje to wybór narzędzia wstępnie 
zdefiniowanych etykiet tekstowych i wewnątrz paska narzędziowego Annotations będą wyświetlone 
dostępne opcje dla tego narzędzia. 
3. Wybierz z listy wstępnie zdefiniowanych etykiet tekstowych ten tekst adnotacji, który ma być 
usunięty, poprzez przesunięcie kursora myszy nad ten tekst I kliknięcie lewym klawiszem myszy. 
4. Naciśnij przycisk "Del" znajdujący się na dole paska narzedziowego Annotations. Spowoduje to 
usunięcie wybranego komentarza z listy. 
5. Opcjonalnie, powtórz kroki 3-4 w celu usunięcia innych adnotacji tekstowych z listy wstępnie 
zdefiniowanych etykiet tekstowych.  
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13.3 Kreślenie strzałek  
 

 W celu wykreślenia strzałek (draw arrow) na obrazie USG, należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający 
się pasek narzędziowy (right-side autohide ToolBar).  

2. Wewnątrz prawego paska narzędziowego naciśnij przycisk "Annotations" . Spowoduje to 
otworzenie prawego paska nastaw Annotations.  
3. Wewnątrz paska narzędziowego Annotations wybierz narzędzie arrow naciskając przycisk "Arrow" 

. Spowoduje to wybranie arrow i wewnątrz paska narzędziowego Annotations będą 
wyświetlone dostępne opcje dla tego narzędzia.  

 
4. Opcjonalnie, wybierz styl linii (line style), marker początkowy (starting marker) i grubość linii (line 
thickness) naciskając stosowne przyciski.  
5. Przesuń kursor myszy nad obraz USG w miejsce, gdzie ma być punkt początkowy strzałki i zostanie 
umiejscowiony marker startowy.  
6. Kliknij lewym klawiszem myszy w celu rozpoczęcia kreślenia strzałki.  
7. Przesuń kursor myszy na obrazie USG gdzie ma być zakończone kreślenie strzałek.  
6. Kliknij lewym klawiszem myszy w celu zakończenia kreślenia strzałek.  
7. Opcjonalnie, powtórz kroki 4-6 w celu wykreślenia większej ilości strzałek.  
 
 
 W celu edycji / usunięcia wykreślonej strzałki, należy wykonać poniższe działania: 
 
1. Jeżeli pasek narzędziowy Annotations jest niewidoczny, przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę 
ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający się pasek narzędziowy. Wewnątrz tego paska 

narzędziowego naciśnij przycisk "Annotations" . Spowoduje to otworzenie prawego paska 
nastaw Annotations. 

2. Jeżeli narzedzie arrow nie jest wybrane, wybierz je naciskając przycisk "Arrow" . 
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3. Przesuń kursor myszy nad punkt końcowy strzałki na obrazie USG, który ma być edytowany.  
4. Kliknij prawym klawiszem myszy w celu rozpoczęcia edycji narysowanej strzałki.  
5. Przesuń kursor myszy (wraz punktem końcowym strzałki) do żądanej lokalizacji.  
6. Kliknij prawym klawiszem myszy w celu zakończenia edycji lub naciśnij klawisz "Delete" na 
klawiaturze komputera w celu usunięcia obiektu typu strzałka.  
7. Opcjonalnie, powtórz kroki 3-6 w celu edycji / usunięcia innych obiektów typu strzałka.  
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13.4 Kreślenie krzywych 
 W celu wykreślenia krzywej (draw curve) na obrazie USG, należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający 
się pasek narzędziowy (right-side autohide ToolBar). 

2. Wewnątrz prawego paska narzędziowego naciśnij przycisk "Annotations" . Spowoduje to 
otworzenie prawego paska nastaw Annotations.  
3. Wewnątrz paska narzędziowego Annotations wybierz narzędzie curve naciskając przycisk "Curve" 

. Spowoduje to wybór narzędzia curve i wewnątrz paska narzędziowego Annotations 
będą wyświetlone dostępne opcje dla tego narzędzia.  

 
4. Opcjonalnie, wybierz styl linii (line style) i grubość linii (line thickness) naciskając stosowne przyciski.  
5. Przesuń kursor myszy nad obraz USG w miejsce, gdzie ma być punkt początkowy kreślenia krzywej.  
6. Kliknij lewym przyciskiemmyszy w celu rozpoczęcia kreślenia krzywej.  
7. Przesuwając kursor myszy wyrysuj żądany kształt krzywej.  
6. Kliknij lewym klawiszem myszy w celu zakończenia kreślenia krzywej.  
7. Opcjonalnie, powtórz kroki 4-6 w celu wykreślenia większej ilości krzywej.  
 
 
 W celu usunięcia wykreślonej krzywej, należy wykonać następujące działania:  
 
1. Jeżeli pasek narzędziowy Annotations jest niewidoczny, przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę 
ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający się pasek narzędziowy. Wewnątrz tego paska 

narzędziowego naciśnij przycisk "Annotations" . Spowoduje to otworzenie prawego paska 
nastaw Annotations. 

2. Jeżeli narzedzie curve nie jest wybrane, wybierz je naciskając przycisk "Curve" . 
3. Przesuń kursor myszy nad punkt końcowy krzywej na obrazie USG, który ma być usunięty.  
4. Kliknij prawym klawiszem myszy w celu rozpoczęcia usuwania krzywej.  
5. Naciśnij klawisz "Delete" na klawiaturze w celu usunięcia krzywej lub kliknij prawym klawiszem w celu 
anulowania operacji usuwania.  
6. Opcjonalnie, powtórz kroki 3-5 w celu usunięcia innych obiektów typu krzywa.  
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13.5 Modyfikacja i usuwanie adnotacji i rysunków 
 
 
 W celu usunięcia kilku obiektów typu annotation lub drawing “na raz”, należy wykonać poniższe 
działania:  
 
 
1. Przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający 
się pasek narzędziowy (right-side autohide ToolBar).  

2. Wewnątrz prawego paska narzędziowego naciśnij przycisk "Annotations" . Spowoduje to 
otworzenie prawego paska nastaw Annotations.  
3. Wewnątrz paska narzędziowego Annotations wybierz narzędzie wyboru (neutral) naciskając przycisk 

"Select" . Spowoduje to wybranie narzędzia wyboru (neutral) i wewnątrz paska 
narzędziowego Annotations będą wyświetlone dostępne opcje dla tego narzędzia.  

 
4. Przesuń kursor myszy nad punkt końcowy (punkt kluczowy) żądanego do usunięcia obiektu 
rysunkowego.  
5. Kliknij lewym klawiszem myszy w celu wybrania wyrysowanego obiektu.  
6. W przypadku błędnego wyboru, kliknij na punkt końcowy (punkt kluczowy) tego samego obiektu, w 
celu odznaczenia go.  
7. Wykonaj kroki 4-6 w celu zaznaczenia wszystkich obiektów, które mają być usunięte.  
8. Opcjonalnie, w celu zaznaczenia wielu obiektów pomiarowych “na raz” należy użyć narzędzia wyboru 
prostokątnego. Naciśnij lewy klawisz myszy w punkcie, gdzie obszar wyboru powinien się zaczynać i 
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trzymając wciśnięty klawisz przesuń kursor myszy do punktu, gdzie prostokątny obszar wyboru 
powinien się kończyć a następnie zwolnij klawisz myszy. Zostaną zaznaczone (lub odznaczone) obiekty 
pomiarowe, których punkty są zawarte wewnątrz prostokąta wyboru.  
9. Naciśnij przycisk "Delete Selected" w celu usunięcia zaznaczonych obiektów pomiarowych. Lub 
naciśnij klawisz "Delete" ("Del") na klawiaturze komptera.  
10. Opcjonalnie, powtórz kroki 4-9 w celu usunięcia innych obiektów pomiarowych lub wykreślonych 
obiektów rysunkowych.  
 
 
 
 W celu modyfikacji czcionki (font) lub linii stylu (line style) narzędzia annotation lub 
wyrysowanego obiektu, należy wykonać poniższe działania:  
 
1. Przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający 
się pasek narzędziowy (right-side autohide ToolBar).  

2. Wewnątrz prawego paska narzędziowego naciśnij przycisk "Annotations" . Spowoduje to 
otworzenie prawego paska nastaw Annotations.  
3. Wewnątrz paska narzędziowego Annotations wybierz narzędzie wyboru (neutral) naciskając przycisk 

"Select" . Spowoduje to wybranie narzędzia wyboru (neutral) i wewnątrz paska 
narzędziowego Annotations będą wyświetlone dostępne opcje dla tego narzędzia.  

 
4. Przesuń kursor myszy nad punkt końcowy (punkt kluczowy) żądanego do usunięcia obiektu 
rysunkowego.  
5. Kliknij lewym klawiszem myszy w celu wybrania wyrysowanego obiektu.  
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6. W przypadku błędnego wyboru, kliknij na punkt końcowy (punkt kluczowy) tego samego obiektu, w 
celu odznaczenia go.  
7. Wewnątrz paska narzędziowego Annotations wybierz żądany styl czcionki (font style) lub styl linii 
(line style) wybranego obiektu (jeżeli obiekt umożliwia zmianę parametru font lub line style) używając 
stosownych pól wyborów i przycisków. 
8. Przesuń kursor myszy na obrazie USG do pozycji, gdzie nie ma wyrysowanych obiektów (rysunków, 
pomiarów). 
9. Kliknij lewym klawiszem myszy w celu odznaczenia wszystkich zaznaczonych obiektów.  
10. Opcjonalnie, powtórz kroki 4-9 w celu zmiany stylu innych wykreślonych obiektów. 
 
 

 
W celu przemieszczenia wcześniej utworzonego rysunku/adnotacji obiektu graficznego do innej 

lokalizacji, wykonaj następujące czynności: 
 

1. Ustaw kursor myszy po możliwie najbardziej prawej stronie ekranu i poczekaj na pojawienie się po 
prawej stronie Autohide ToolBar 
2. Wewnątrz po prawej stronie paska narzędzi ToolBar kliknij w przycisk „Adnotacje”. 

Spowoduje to otwarcie po prawej stronie Adnotacji ControlBar 
 
3. Wewnątrz Adnotacji ControlBar wybierz narzędzie wyboru (neutralne), klikając przycisk „Wybierz” 

. Zostanie wybrane narzędzie wyboru (neutralne) i wewnątrz Adnotacji ControlBar 
pojawią się opcje tego narzędzia. 
 
4. Ustaw kursor myszy nad punktem końcowym lub konturem obiektu który chcesz przenieść. 
 
5. Naciśnij lewy przycisk myszy i przesuń kursor myszy nie zwalniając lewego przycisku myszy. Zwróć 
uwagę, że ruch wpływa na działanie wszystkich wybranych obiektów, jeżeli przed rozpoczęciem ruchu 
wybrano kilka obiektów graficznych. 
 
6. Zwolnij lewy przycisk myszy w celu zakończenia operacji przemieszczania. 
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14. Znacznik biopsji 
 

 
 
 W celu wyświetlenia znacznika biopsji (biopsy guidelines) i miejsca biopsji (biopsy target) należy 
wykonać poniższe działania:  
 
1. Przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający 
się pasek narzędziowy (right-side autohide ToolBar).  

2. Wewnątrz prawego paska narzędziowego naciśnij przycisk "Biopsy" . Spowoduje to 
otworzenie prawego paska nastaw. 
3. W przypadku używania przystawki biopsyjnej (biopsy needle), zaznacz pole wyboru "Show 1" (jeżeli 
nie jest zaznaczone) w celu wyświetlenia pierwszej i drugiej strony toru biopsyjnego (1st and 2nd side 
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biosy guideline), oraz odznacz pole wyboru "Show Central" (jeżeli jest zaznaczone) w celu ukrycia 
centralnego toru biopsyjnego (central guideline). Jeżeli została już dokonana kalibracja toru 
biopsyjnego, będzie ona wyświetlona na obrazie USG.  
4. Opcjonalnie, w przypadku używania pistoletu biopsyjnego (biopsy gun), należy zaznaczyć pole 
wyboru "Show Central" (jeżeli nie jest zaznaczone) w celu wyświetlenia centralnego toru biopsyjnego 
(central biopsy guideline) i odznacz pole wyboru "Show 1" (jeżeli jest zaznaczone) w celu ukrycia 
pierwszej i drugiej strony toru biopsyjnego (1st and 2nd guidelines). Jeżeli została już dokonana 
kalibracja toru biopsyjnego, będzie ona wyświetlona na obrazie USG.  
5. Opcjonalnie, wcelu wyświetlenia markera miejsca biopsji (biopsy target marker), należy zaznaczyć 
pole wyboru "Show Target" (jeżeli nie jest zaznaczone), lub w celu ukrycia parametru biopsy target 
marker, należy odznaczyć pole wyboru "Show Target". 
6. Opcjonalnie, w celu ukrycia wszystkich linii toru biopsyjnego i markera miejsca biopsji, naciśnij 
przycisk  "Hide All". 
7. Opcjonalnie, powtórz kroki 3-6 w celu wyświetlenia / ukrycia właściwych linii toru biopsyjnego.  
 
 Jeżeli zostały zdefiniowane i są widoczne linie toru biopsyjnego i markera miejsca, na ekranie 
będzie wyświetlona maksymalna odległość od punktu początkowego widocznej linii toru biopsyjnego 
do markera miejsca biopsji ("Target distance"). Odległość jest pomocna w ustaleniu, jaka minimalna 
długość igły jest wymagana do osiągnięcia celu (miejsca) biopsji. Proszę zwrócić uwagę, że ta odległość 
zależy od dokładności kalibracji toru biopsyjnego (guidelines calibration). Proszę również zwrócić 
uwagę na fakt, że do obliczenia i zdefiniowania toru biopsyjnego (biopsy guidelines) nie jest brane 
mechaniczne ugięcie igły kiedy przechodzi ona przez ciało pacjenta. 
 

 
 

Tor biopsyjny – Biopsy guidelines 
Lp. Opis 
1 Pierwsza strona toru biopsyjnego – 1st side biopsy guideline. 
2 Druga strona toru biopsyjnego – 2nd side biopsy guideline. 
3 Centralny tor biopsyjny – Central biopsy guideline. 
4 Marker miejsca biopsji – Biopsy target marker. 
 
 W celu dokonania kalibracji toru biopsyjnego (calibrate biopsy guidelines), należy wykonać 
poniższe działania:  
 
1. Zamontuj przystawkę biopsyjną (biopsy adapter) do sondy USG, zanurz sondę w pojemniku z wodą, 
użyj maksymalnej długości igły, wykonaj skan i zatrzymaj obraz USG z widoczną igłą biopsyjną.  
2. Przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający 
się pasek narzędziowy (right-side autohide ToolBar).  

3. Wewnątrz prawego paska narzędziowego naciśnij przycisk "Biopsy" . Spowoduje to 
otworzenie prawego paska nastaw. 
4. Zaznacz pole wyboru "Allow Calibration" (jeżeli nie jest zaznaczone).  

1 2 

3 

4 
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5. Zaznacz pola wyboru "Show 1" i "Show Central" (jeżeli nie są zaznaczone) w celu wyświetlenia stron 
toru biopsyjnego.  
6. W celu kalibracji pierwszej strony toru biopsyjnego (1st side biopsy guideline), naciśnij przycisk "1" na 
pasku narzędziowym Biopsy. Jeżeli uprzednio dokonano zdefiniowania parametru 1st guideline, 
zostanie on usunięty.  
7. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie powinien być zlokalizowany punkt startowy 
parametru 1st side guideline. 
8. Kliknij lewym klawiszem myszy w celu rozpoczęcia kalibracji parametru 1st guideline. 
9. Przesuń kursor myszy do pozycji, gdzie powinien być zlokalizowany punkt końcowy parametru 1st 
side guideline. 
10. Kliknij lewym klawiszem myszy w celu zakończenia kalibracji parametru 1st side guideline. 
11. W celu kalibracji drugiej strony toru biopsyjnego (2nd side biopsy guideline) naciśnij przycisk "2" na 
pasku narzędziowym Biopsy. Jeżeli uprzednio dokonano zdefiniowania parametru 2nd guideline, 
zostanie on usunięty. Kliknij lewym klawiszem myszy na obrazie USG gdzie powinien być zlokalizowany 
punkt początkowy i końcowy parametru 2nd guideline. 
12. Opcjonalnie, w celu kalibracji centralnego toru biopsyjnego (central biopsy guideline), należy 
nacisnąć przycisk "C" na pasku narzędziowym Biopsy. Jeżeli uprzednio dokonano zdefiniowania 
parametru central guideline, zostanie on usunięty. Kliknij lewym klawiszem myszy na obrazie USG gdzie 
powinien być zlokalizowany punkt początkowy i końcowy parametru central guideline. 
13. Opcjonalnie, w celu edycji każdego z zdefiniowanych torów biopsyjnych, należy przesunąć kursor 
myszy nad jego punkt końcowy i kliknąć prawym klawiszem myszy w celu rozpoczęcia edycji. Następnie 
należy przesunąć kursor w żądane nowe położenie punktu końcowego i kliknąć lewym klawiszem 
myszy w celu zakończenia edycji toru biopsyjnego.  
14. Odznacz pole wyboru "Allow Calibration" w celu wyłączenia opcji kalibracji i przypadkowego 
skasowania znacznika toru biopsyjnego.  
 
 UWAGA: nie używaj tej samej igły do ponownej kalibracji i wykonania procedury biopsji.  
 
 
 
 W celu zdefiniowania markera miejsca biopsji (biopsy target marker), należy wykonać poniższe 
działania: 
 
1. Przesuń kursor maksymalnie w prawą stronę ekranu i zaczekaj aż pojawi się prawy, samoukrywający 
się pasek narzędziowy (right-side autohide ToolBar).  

2. Wewnątrz prawego paska narzędziowego naciśnij przycisk "Biopsy" . Spowoduje to 
otworzenie prawego paska nastaw.  
3. Zaznacz pole wyboru "Show Target" (jeżeli nie jest zaznaczone) w celu wyświetlenia markera miejsca 
biopsji (biopsy target marker). 
4. W celu zdefiniowania parametru biopsy target marker, naciśnij przycisk "T" na pasku narzędziowym 
Biopsy. Jeżeli uprzednio dokonano zdefiniowania parametru biopsy, zostanie on usunięty.  
5. Przesuń kursor myszy do pozycji na obrazie USG, gdzie powinien być zlokalizowany marker miejsca 
biopsji (biopsy target marker). 
6. Kliknij lewym klawiszem myszy w celu ustawienia pozycji miejsca biopsji (target's position). 
7. Opcjonalnie, powtórz krok 6 w celu dokładniejszego zdefiniowania parametru target's. 
8. Opcjonalnie, w celu zmiany pozycji matkera miejsca biopsji (biopsy target marker), przesuń kursor 
nad środek markera i kliknij prawym klawiszem myszy w celu rozpoczęcia edycji. Przesuń kursor myszy 
do żądanej nowej pozycji środka markera i kliknij lewym klawiszem myszy w celu zakończenia edycji 
markera.  
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15. Pamięć podręczna - miniatury obrazów USG 
 

Kiedy użytkownik zamrozi obraz naciskając przycisk "Freeze" lub odpowiadający mu klawisz na 
klawiaturze komputera, program dokona zapisu pojedynczej klatki ostatnio zatrzymanego obrazu USG. 
Panel z zapisanymi minaturami obrazów USG może zostać pokazany / ukkryty poprzez naciśnięcie 

przycisku "Thumbnail Images"  na górnym pasku narzędziowym lub przez klawisz szybkiego 
dostępu F10 na klawiaturze komputera.  

 
Panel z miniaturami obrazów ma poniższy wygląd:  

 
 
 Nowe obrazy USG są dodawane i dostępne po lewej stronie panela. W celu wczytania obrazu 
USG z trybu miniatur należy wybrać żądany obraz i kliknąć na nim myszą. Ostatnio otwarty (widoczny) 
obraz jest zaznaczony za pomocą zielonych znaczników znajdujących się w rogach obrazu. Na 
wczytanym obrazie użytkownik może wykonać pomiary lub dokonać regulacji parametrów obrazu 
(funkcje processingu) a następnie zapisać obraz do pliku (w celu trwałego przechowywania lub by 
dołączyć obraz do raportu) lub go wydrukować.  
 Przyciski "<" i ">" są używane do przewijania poprzez zapisane obrazy. Przycisk "Del" powoduje 
wyczyszczenie całej pamięci podręcznej z zapisanymi miniaturami obrazów. Przycisk "X" zamyka panel 
pamięci podręcznej z miniaturami obrazów USG.  
 Pamięć podręczna z miniaturami obrazów jest czyszczona w momencie zmiany głowicy USG lub 
po wybraniu nowego pacjenta (new patient). 
 
 Proszę zwrócić uwagę na fakt, że tryb miniatur zapisuje i umożliwia wczytanie wszystkich 
parametrów wykorzystanych do uzyskania pożądanego obrazu USG w trakcie badania we wszystkich 
trybach badania (podobnie jak w przypadku zapisu nastaw własnych – presetów), nie ma znaczenia jaki 
tryb został użyty w czasie tworzenia miniatur obrazów. Dzieje się tak nawet jeżeli miniatura została 
utworzona w trybie B mode, to zapisane zostaną również (i możliwe do wczytania) parametry 
wszystkich dostępnych trybów (B, M, CFM, PDI, DPDI, PW). 
 
 W celu zmiany wielkości panelu z miniaturami obrazów, należy nacisnąć kursor myszki na 
granicy panelu, następnie przeciągnąć i zwolnić klawisz myszy. W celu dokonania przesunięcia panelu w 
inne miejsce, należy ustawić kursor wewnątrz panelu miniature (w miejscu gdzie nie jest widoczne 
miejsce na kolejne obrazy miniatur i przyciski), nacisnąć przycisk myszy i przesunąć panel w żądane 
miejsce a następnie zwolnić przycisk myszy. Proszę zwrócić uwagę, że program nie pozwoli na 
przesunięcie lub zmianę wielkości panelu miniatur obrazów jeżeli jego granice byłyby zakryte przez inne 
panele. 
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16. Zapis i odczyt obrazów USG  
 
 W celu zapisania aktualnie wyświetlanego obrazu USG do wstępnie zdefiniowanego folderu 

szybkiego zapisu obrazów (quick saved images), należy nacisnąć przycisk "Quick Save"  na 

nastawie zapisu obrazu (image saving) . 
 
 W celu dostępu do innych opcji dot. zapisu obrazu USG, należy nacisnąć mały przycisk menu "v" 

nastawy zapisu obrazu (image saving), i z otworzonego menu  wybrać 
żądaną opcję zapisu: 

 
1. Opcja "Quick Save" spowoduje zapis aktualnie wyświetlanego obrazu USG do folderu szybkiego 
zapisu obrazów (folder of quick saved image) który jest definiowany w opcjach programu. Nazwa pliku 
obrazu będzie nadana automatycznie i zależy od wybranych opcji dostosowania do preferencji 
użytkownika w opcjach programowych.  
 
2.Opcja "Save As ..." spowoduje otworzenie okna dialogowego zapisu do pliku 
 

 
 
 W oknie dialogowym "Save As" dokonaj wyboru folderu, do którego będzie zapisany obraz USG, 
wprowadź nazwę pliku (file name), wybierz typ pliku (file type), a następnie naciśnij przycisk "Save" w 
celu zapisania obrazu. W celu anulowania operacji zapisu należy nacisnąć przycisk "Cancel". 
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 Po wyborze dowolnej pozycji z menu przy użyciu nastawy image saving, program zapamięta 

ostatnio wybraną pozycję i zostanie zmieniona ikona dużego przycisku na Quick Save  lub Save 

As . Następnym razem można wywołać tę samą akcję zapisu obrazu naciskając tylko duży 
przycisk.  
 
 W celu wczytania (otworzenia) zapisanego obrazu USG lub pliku video, należy wykonać 
poniższe działania:  

17. Na dolnym pasku narzędziowym naciśnij przycisk "Open" . Spowoduje to otworzenie 
okna dialogowego dla otworzenia pliku. 

 

 
 

2. Wewnątrz otworzonego okna "Open" wybierz folder i plik, który ma zostać otworzony (wczytany). 
Jeżeli jest zaznaczone pole wyboru "Show Preview", zostanie wyświetlony podgląd obrazu (preview 
image) wybranego pliku.  
3. Naciśnij przycisk "Open" w celu otworzenia (wczytania) wybranego pliku lub naciśnij przycisk 
"Cancel" w celu anulowania operacji odczytu.  
4. Opcjonalnie, wykonaj kroki 1-3 w celu otworzenia innych obrazów.  
5. W celu zamknięcia wczytanego (otworzonego) obrazu USG i kontynuowania badania 

ultrasonograficznego, naciśnij przycisk "Freeze/Run"  lub klawisz spacji na klawiaturze 
komputera.  
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17. Wydruk obrazów USG  
 
 W celu wydrukowania aktualnie wyświetlanego obrazu USG na domyślnej drukarce systemowej, 

należy nacisnąć przycisk "Quick Print"  na nastawie wydruku (image printing) . 
 
 W celu dostępu do innych opcji dot. wydruku, należy nacisnąć mały przycisk menu "v" nastawy 

wydruku (image printing), i z otworzonego menu  wybrać żądaną opcję  
wydruku: 

 
1. Opcja "Quick Print" spowoduje natychmiastowy wydruk aktualnego obrazu na domyślnej drukarce 
systemowej.  
2. Opcja "Print Preview..." spowoduje otworzenie okna podglądu wydruku. Wewnątrz tego okna można 
wydrukować obraz lub zamknąć okno bez drukowania.  
3. Opcja "Print ..." spowoduje otworzenie okna dialogowego wyboru drukarki 
 

 
 

 W celu wydruku obrazu USG, należy wybrać żądaną drukarkę a następnie nacisnąć przycisk 
"OK" w oknie dialogowym "Print". W celu anulowania wydruku należy nacisnąć przycisk "Cancel".  
 
 Po wyborze dowolnej pozycji z menu przy użyciu nastawy image printing, program zapamięta 

ostatnio wybraną pozycję i zostanie zmieniona ikona dużego przycisku na Quick Print , Print 

Preview , lub Print . Następnym razem można wywołać tę samą akcję zapisu obrazu 
naciskając tylko duży przycisk.  
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Przed drukowaniem na drukarce domyślnej systemu upewnij się, że jest ona prawidłowo 

zainstalowana i włączona.  
Drukowanie marginesów i układu strony (pionowa/pozioma) może być ustawiony w „Menu-

>Plik-> Ustawienia strony”. 
W celu usunięcia ciemnego tła z zapisanych i drukowanych zdjęć, w „Menu->Narzędzia->Opcje-> 

Zapisywanie i drukowanie” włącz opcję „Usuń ciemne tło z zapisanych i drukowanych zdjęć”. 
Podczas drukowania zdjęć i raportów, oprogramowanie dopasuje (jeśli wymagane) zdjęcia do 

szerokości strony i zmieni rozmiar zdjęć proporcjonalnie. W niektórych przypadkach, aby zmniejszyć 
wysokość drukowanego obrazu, być może trzeba będzie zwiększyć marginesy poziome w menu 
głównym oprogramowania drukowania: „Menu->Plik->Ustawienia strony”. Jeżeli z powodu redukcji 
szerokości strony oproprogramowanie będzie musiało zmniejszyć poziome szerokości obrazu, 
proporcjonalnie zmniejszona zostanie również wysokość obrazu. 

Jeśli masz drukarkę sieciową, która obsługuje format DICOM, zdjęcia do takich drukarek mogą 
być wysyłane za pomocą przycisku „Wyślij” na dole paska narzędzi i wybraniu obrazka menu „Wyślij 
obrazek, do drukarki DICOM” z nazwą odpowiedniej drukarki. 

 
 

 
 

Aby zobaczyć drukarki DICOM w tym menu, najpierw należy skonfigurować drukarki w „Menu-
>Narzędzia->Opcje->DICOM” ,grupa „Drukarki DICOM”. 

 
 
Przed rozpoczęciem korzystania z drukowania DICOM, zalecamy, aby przeczytać „Echo Wave 

DICOM II Deklaracja zgodności” i Zgodności sprawozdań i podręczniki używanych drukarkek DICOM oraz 
uważnie sprawdzić kompatybilność! 
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18. Praca z raportami 
 

Aby zapisać lub wydrukować sprawozdanie (wyniki przeprowadzonych obliczeń, komentarze), 

należy użyć przycisku „Raport” na dolnym pasku narzędzi oprogramowania i wybrać 
żądaną opcję z menu („V”) tego przycisku:  
 
1. Opcja "Report Quick Print" spowoduje natychmiastowy wydruk raportu na domyślnej drukarce 
systemowej. 
 
2. Opcja "Report Print Preview ..." spowoduje otworzenie okna podglądu wydruku. Wewnątrz tego 
okna można wydrukować obraz lub zamknąć okno bez drukowania.  
 
3. Opcja "Report Print ..." spowoduje otworzenie okna dialogowego wyboru drukarki 
 

 
 

 W celu wydruku obrazu USG, należy wybrać żądaną drukarkę a następnie nacisnąć przycisk 
"OK" w oknie dialogowym "Print". W celu anulowania wydruku należy nacisnąć przycisk "Cancel".  
 
4. Opcja „Quick Save” (szybkiego zapisu) zapisze obraz w folderze szybko zapisanych obrazów, który 
jest zdefiniowany w opcjach programu. Nazwa pliku zostanie wygenerowana automatycznie i zależy od 
opcji dostosowania do preferencji użytkownika w opcjach programowych.  
 
5. Opcja "Save As ..." spowoduje otworzenie okna dialogowego dla zapisu pliku 
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 W oknie dialogowym "Save As" dokonaj wyboru folderu, do którego będzie zapisany obraz 
raportu, wprowadź nazwę pliku (file name), wybierz typ pliku (file type), a następnie naciśnij przycisk 
"Save" w celu zapisania obrazu. W celu anulowania operacji zapisu należy nacisnąć przycisk "Cancel".  
 

6. ”Importowanie Danych USG” pokazuje okno dialogowe otwierania pliku które pozwala załadować tylko 
plik TPD/TVD danych USG, bez nadrzędnego istnienia danych i obliczeń pacjenta. Funkcja ta służy do 
tworzenia raportów z wielu wcześniej zapisanych plików TPD.TVD i jest bliżej opisana w rozdziale „Praca 
z raportami – używanie wielu obrazów USG w raporcie” 

7. „Raport” otworzy okno zaawansowanego tworzenia raportu, co jest opisane w sekcji „Praca z 
raportami – używanie wielu obrazów USG w raporcie” 

 
Zwykle sprawozdanie zawiera specyfikację poszczególnych pomiarów i obliczeń aktualnie 

wybranego typ badania i zmiana rodzaju badania usuwa wszystkie specyficzne pomiary i obliczenia.  
Jeśli chcesz mieć dostępne pomiary i obliczenia różnych rodzajów badań w jednym 

sprawozdaniu, przejdź do "Menu->Narzędzia->Opcje->Pomiary i obliczenia->Podstawowe ustawienia", 
włącz opcję „Scalanie danych z różnych typów badań w jednym raporcie” i zamknij okno dialogowe 
przyciskiem „OK”. W takim przypadku na prawej stronie obliczeń ControlBar będzie można zmienić nie 
tylko typ badania, ale również wybrać rodzaj badania, który zmieni pakiet obliczeń. 
 
 
 WAŻNE. Po rozpoczęciu badania nowego pacjenta, zawsze przejdź do informacji o pacjencie, 
kliknij przycisk „nowy pacjent” w celu wymazania danych z poprzedniego badania, wybierz żądany typ 
badania, wprowadzić dane nowego pacjenta i zamknij okno przyciskiem „OK.” 
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Jeśli masz drukarkę sieciową, która obsługuje format DICOM, raporty do takiej drukarki mogą być 
wysyłane poprzez kliknięcie przycisku „Wyślij” w menu paska oprogramowania, „Wyślij raport do 
drukarki DICOM” z podaniem nazwy konkretnej drukarki. 
 
 

 
 
 
 Aby zobaczyć drukarki DICOM w tym menu, najpierw należy skonfigurować drukarki w „Menu -
>Narzędzia ->Opcje ->DICOM” grupa „Drukarki DICOM” 
 
 Przed rozpoczęciem używania drukarki DICOM, zalecamy zapoznać się z „Echo Wave II DICOM 
Oświadczenie o zgodności” oraz Oświadczenie o zgodności i instrukcje obsługi drukarek DICOM, celem 
przeprowadzenia dokładnych badań zgodności. 
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18.1 Praca z raportami – używanie wielu obrazów USG w raporcie 
 
 W celu stworzenia raportu zawierającego wiele miniatur obrazów USG lub z wielu ostatnio 
zapisanych obrazów (powstałych w trakcie aktualnego badania pacjenta), należy 
wybrać z dolnego paska narzędziowego pozycję "Report…" i nacisnąć wielofunkcyjny 
przycisk menu ("v") "Report" . Spowoduje to otworzenie zaawansowanego okna 
tworzenia raportu.  
 
 
 

 
 
 
 
Główne elementy okna "Report": 
Lp. Opis 
1 Obrazy miniatur obrazów. Większość ostatnio zapisanych obrazów jest dodana po lewej 

stronie listy.  
2 Obszar obrazów raportu. W celu dodania obrazu do raportu, należy kliknąć lewym 

klawiszem myszy na żądanym obrazie miniatury (w obszarze miniature obrazów) i trzymając 
wciśnięty klawisz myszy, przesunąć obraz do obszaru obrazów raportu i zwolnić lewy klawisz 
myszy. Obraz zostanie skopiowany do obszaru obrazów raportu. Ta sama metoda „przeciągnij 
i upuść” (drag and drop) może być użyta do zmiany miejsca lokalizacji obrazu i jego 
komentarza wewnątrz obszaru raportu.  

3 Przycisk usunięcia odpowiedniego obrazu i jego komentarza z obszaru obrazów raportu.   
4 Przycisk suwaka umożliwiający przemieszczanie pomiędzy wieloma rzędami obrazów 

raportu. 
5 Pole komentarza poniżej obrazu raportu. Każdy obraz może mieć swój własny komentarz.  

 

 

 

 

 

  

3 

2 

6 

8 

5 

7 

1 9 

4 



 

TELEMED / TELEMED-POLSKA    
Instrukcja użytkowania programu Echo Wave II  Ver. 1.6.0 13/02/2013 Strona 185 z 211 
 

6 Zakładka umożliwiająca przełączenie pomiedzy obrazami rapartu a wynikami obliczeń 
(opcja dostepna jeżeli wykonane zostały obliczenia właściwe dla danego typu badania). 

7 Zakładka umożliwiająca przełączenie pomiedzy oknem thumbnails and report control, last 
saved images, comments, report options. 

8 Przyciski obsługi okna Report. By zamknąć okno "Report" należy nacisnąć przycisk close. 
9 Przyciski raportu działania. Kliknij przycisk „Zamknij” w celu zamknięcia okna „raportu”. 
  

W celu dodania miniatur obrazów do raportu, przenieś je za pomocą myszy z zakładki 
"Thumbnail images" (miniatury obrazów) do odpowiedniego miejsca wewnątrz obszaru obrazów 
raportu (report images area). Proszę zwrócić uwagę, że miniatury obrazów zawierają tylko „czysty” 
obraz ultrasonograficzny bez dodatkowych informacji, które go otaczają (nagłówków, palet, 
parametrów badania, wyników pomiarów itp.). 

Jeżeli użytkownik chce stworzyć raport z obrazów USG zawierających ultasonograficzny 
nagłówek obrazu, palety, wyniki pomiarów wtedy po pierwsze musi zostać wykonane badanie USG 
obejmujące żądany do uzyskania obraz, opcjonalnie dokonać pomiarów a następnie zachować (save) 
(lub dokonać szybkiego zapisu (quick save)) ten obraz. Tak zachowany obraz pojawi się w zakładce 
"Last saved images" w oknie "Report" (raportu).  

Jeśli po wykonaniu pomiarów i obliczeń przy użyciu otwartych plików TPD / TVD chcesz dodać 
obraz z wykonanymi pomiarami do raportu, najpierw musisz zapisać ten obraz, a następnie otworzyć 
okno „Raportu” i przeciągnąć obraz myszą z listy „Ostatnio zapisanych obrazów” do powierzchni 
obrazów raportu. 

Zakładka „Obliczenia” pozwala zapoznać się z wynikami obliczeń. A tym samym czasie możesz 
otorzyć zakładkę „Komentarze” i sporządzić komentarze raportu. 

Zakładka „Podgląd” pozwala zobaczyć podgląd wydruku strony raportu, a w razie potrzeby 
zmniejszyć/zwiększyć rozmiar czcionki i odstępów pomiędzy grupami raportów. 

 
Jeżeli podczas badania, zapisałeś wiele plików TPD/TVD i po jakimś czasie chcesz przeprowadzić 

pomiary i obliczenia dotyczące tych plików, aby połączyć wszystkie w jeden raport, który będzie 
zawierał obliczenia oparte na różnych plikach TPD/TVD, najpierw musisz otworzyć jeden plik TPD/TVD 
(używając przycisku otwierającego plik lub klawisza skrótu „0” na dole paska oprogramowania”) który 
będzie punktem wyjścia dla całego raportu. Operacja otwarcia pliku spowoduje wyczyszczenie bieżących 
danych pacjenta, pomiarów i obliczeń i załaduje odpowiednie dane z wybranego pliku. Teraz możesz 
dokonywać pomiarów, obliczeń używając otwartego pliku, zapisując obrazy z pomiarami. W celu 
załadowania innych plików TPD/TVD, których chcesz używać w tym samym raporcie, będziesz używał 
INNEGO przycisku otwierania (który wyczyści dane, pomiary i obliczenia poprzedniego pacjenta i załaduje 
wszystko z pliku), znajdującego się z menu „Raport” na pasku oprogramowania, wybierając ikonę 
„Importowanie Danych USG” i importując dane z pliku TPD/TVD. Przeprowadzona operacja załaduje obraz 
USG bez odrzucania aktualnych danych i obliczeń pacjenta. W tym momencie możliwe jest dalsze 
dokonywania pomiarów, obliczeń, używając załadowanego pliku, zapisując obrazy z pomiarami. 
Następnie możliwe jest dodanie zapisanego obrazu do raportu, poprzez przeciągnięcie go za pomocą 
myszki z listy „Ostatnio zapisanych obrazów” do obszaru okna Raportu, lub wstawianie obrazów z 
zewnętrznych plików za pomocą przycisków „…” w obszarze raportu. Ostatecznie, możesz zapisać/ 
wydrukować sporządzony raport używając odpowiednich przycisków „Raport” w menu pasku 
oprogramowania. 

Jeśli chcesz dokonać pomiaru i obliczeń innego typu badania w pojedynczym raporcie, w „Menu 
-> Narzędzia ->Opcje ->Pomiary i obliczenia -> Wspólne ustawienia” włącz opcję „Scalanie danych z 
różnych typów egzamin w jednym raporcie” i zamknij okno opcji przyciskiem „OK”. W tym przypadku w 
obliczeniach po prawej stronie belki będziesz w stanie zmienić nie tylko typu badania, ale również 
wybrać rodzaj badania, który zmieni pakiet obliczeń. 

 
Lista miniatur i ostatnich obrazów zapisanych jest czyszczona po wybraniu nowego pacjenta lub 

jeśli oprogramowanie zostanie ponownie uruchomione. Jeśli zdjęcia, które chcesz dodać do 
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sprawozdania nie są dostępne w liście ostatnio zapisanych obrazów, ale masz je zapisane na dysku 
komputera, możesz wstawić takie obrazy do raportu za pomocą przycisków "…" (w pobliżu przycisków 
skreślenia obrazu "x") , który pokaże okno „Otwórz plik” w celu wyboru pliku obrazu. 
 Podczas wydruku raportów lub obrazów, program dopasuje (jeżeli będzie konieczność) obrazy 
do szerokości strony i dokona proporcjonalnej zmiany wielkości. W niektórych przypadkach w celu 
zredukowania wysokości drukowanego obrazu, może zachodzić konieczność zwiększenia poziomych 
marginesów wydruku w głównym menu programu ("Menu->File->Page Setup"). Jeżeli w przypadku 
zredukowania szerokości strony program będzie musiał zredukować poziomą szerokość obazu, wtedy 
proporcjonalnie będzie także zredukowana wysokość obrazu. 
 
 W celu dodania komentarza, który będzie umieszczony na końcu raportu, należy wybrać 
zakładkę "Comments" znajdującą się na dole okna "Report" (raportu). 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Komentarze, które zostały wprowadzone po lewej stronie panelu edycyjnego w zakładce 

"Comments" będą wyświetlane na dole zapisywanego / drukowanego raportu i są one wspólne dla 
całego raportu. To są te same pola komentarza, które są widoczne w oknie pacjenta ("Patient 
window"). 

Nastawy po prawej stronie zakładki "Comments" pozwalają na wybranie komentarza z listy i 
wstawienie (przycisk "<") pre-definiowanych treści (szablonów lub komentarzy) do pola komentarza. 
By stworzyć nowy szablon, należy użyć przycisku "New", wprowadzić nazwę szablonu i treść szablonu. 
 
 Po stworzeniu i zapisaniu / wydrukowaniu raportu, należy zamknąć okno "Report" naciskając 
przycisk "Close" w zakładce  "Report controls" tab. Jeżeli zostały dodane obrazy do obszaru obrazów 
raportu, program zapyta, czy użytkownik chce usunąć te obrazy: 
 
 

 
 
 
 

 Jeżeli użytkownik zakończył pracę z aktualnym raportem, zapisał / wydrukował go i nie planuje 
dodać większej ilości obrazów do niego, powinien nacisnąć przycisk "Yes". Natomiast jeżeli ma zamiar 
dodać więcej obrazów, pochodzących z badania, do tego samego raportu – wtedy należy kliknąć "No". 
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 Lista dostępnych obrazów i inne dane są czyszczone w momencie wyboru nowego pacjenta 
(new patent) poprzez naciśnięcie właściwego przycisku w oknie Pacjent ("Patient"). Więcej informacji 
jest dostępne w rozdziale „Rozpoczęcie nowego badania” i „Przebieg typowego badania” niniejszej 
instrukcji.  
 

Zakładka "Options" pozwala na wybranie jakie dane muszą być zapisywane / drukowane w 
raporcie, jak wiele kolumn obrazów raport będzie zawierał. Użytkownik może również wybrać opcję 
dopasowania wyświetlanego raprtu z obrazami do szerokości okna lub oglądania nie dopasowanych 
większych  obrazów. 
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19. Bezpośrednie wysyłanie poczty 
 
 W celu wysłania aktualnie wyświetlanego obrazu USG za pomocą poczty elektronicznej (E-mail), 
należy wykonać poniższe działania:  
 

1. Na dolnym pasku narzędzi naciśnij przycisk "Send" . 

2. Z otworzonego menu  wybierz rodzaj załącznika (obraz - image lub 
raport - report) który ma być wysłany przez E-mail, wybierając właściwą pozycję z menu. Spowoduje to 
uruchomienie domyślnego klienta E-mail w systemie Windows I dołączenie aktualnego obrazu do listu                 
E-mail. 

 
 
3. Wpisz adres E-mail odbiorcy w pole “Do” ("To:"), Temat E-maila w pole “Temat” ("Subject:") a także 
treść listu E-mail. W celu wysłania listu E-mail, naciśnij przycisk “Wyślij” ("Send") w oknie klienta E-mail. 
Spowoduje to zamknięcie okna komponowania wiadomości E-mail i powrót do programu EchoWave II.  
4. Opcjonalnie, można zamknąć okno komponowania wiadomości E-mail w celu powrotu do aplikacji 
EchoWave II bez wysyłania wiadomości E-mail. 
 
 Proszę zwrócić uwagę na to, że w celu skorzystania z funkcji bezpośredniego wysyłania 
wiadomości E-mail, musi być prawidłowo skonfigurowany domyślny klient wiadomości E-mail w 
systemie Windows. W zależności od używanego klienta E-mail (programu pocztowego), jego wygląd, 
nazwy pól i ikony mogą się różnić od tych, które zostały opisane w niniejszym rozdziale.  
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20. Przesyłanie danych do serwera DICOM 
 
 W celu wysłania aktualnie wyświetlanego obrazu USG do serwera DICOM, nalezy wykonać 
poniższą procedurę: 
 

1. Nacisnąć przycisk "Send"  znajdujący się na dolnym pasku narzędziowym. 
 

2. Z wyświetlonego menu  wybrać należy co użytkownik chce wysłać do 
serwera DICOM (obraz czy raport) i zatwierdzić wybór klikając właściwą pozycję z menu. Program 
rozpocznie operację wysyłania. Należy zaczekać aż operacja zostanie wykonana.  
 
3. Po wysłaniu danych do serwera DICOM, oprogramowanie programu wyświeli okno wiadomości 
informujące o wykonaniu operacji. Należy kliknąć przycisk "OK" w celu zamknięcia wyświetlonego okna 
wiadomości. 

 
 
 
 Proszę zwrócić uwagę, że w celu możliwości wysyłania danych do serwera DICOM i możliwości 
zobaczenia odpowiednich pozycji w menu, użytkownik musi ustawić adres IP i port swojego serwera 
DICOM w opcjach programu "Echo Wave II" ("Menu->Tools->Options->Saving and Printing" grupa 
"DICOM"). W tej samej zakładce należy określić format wysyłania DICOM. 
 Proszę się zapoznać z instrukcją konfiguracji serwera DICOM (innego komputera z 
zainstalowaną aplikacją serwera DICOM (pochodzącą od innego dostawcy i nie będącego częścią 
programu "Echo Wave II") – dostarczoną przez tego dostawcę i broszurą  DICOM Conformance 
Statement. 
 Więcej informacji odnośnie pól danych i formatów plików które program "Echo Wave II" 
zapisuje w pliku DICOM, zostało zawartych w broszurze "Echo Wave II DICOM Conformance 
Statement". 
 Jeśli serwer DICOM obsługuje różne zestawy znaków, można również określić zestaw znaków w 
opcjach „Echo Wave II” (Menu ->Narzędzia -> Opcje -> DICOM). Lista języków, odpowiadających danym 
zestawom znaków dostępna jest w „Echo Wave II DICOM Oświadczenie o zgodności”
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21. Uruchamianie zewnętrznych aplikacji  
 
 W celu uruchomienia zewnętrznej aplikacji z wstępnie zdefiniowanej listy aplikacji, nalezy 
wykonać poniższe działania:  

1. Na górnym pasku narzędziowym naciśnij przycisk "Start" . 
2. Wewnątrz dostępnego menu wybierz żądaną do uruchomienia aplikację poprzez kliknięcie na jej 
nazwie.  
 

 
 

3. W celu kontynuacji pracy z programem USG, zminimalizuj lub zamknij zewnętrzną aplikację. 
Alternatywnie użyj kombinacji klawiszy Alt+Tab na klawiaturze w celu przełączania się pomiędzy 
różnymi aplikacjami.  
 
 
 
 W razie konieczności, istnieje możliwość zminimalizowania programu Echo Wave II poprzez 

przesunięcie kursora myszy na przycisk minimalizacji (minimize button) , który jest 
zlokalizowany w prawym górnym rogu programu, i kliknięcie lewym klawiszem myszy. W celu 
maksymalizacji okna naciśnij jego ikonę na pasku zadań sytemu Windows. 
 
 W celu zdefiniowania lub zarzadzania listą zewnętrznych aplikacji, należy wykonać poniższe 
działania:  

1. Na górnym pasku narzędziowym naciśnij przycisk "Menu" . 
2. Wenątrz dostępnego menu wybierz pozycję "Define...". Spowoduje to otworzenie okna "Options" 
gdzie dostępna będzie zakładka, w której można zdefiniować listę zewnętrznych aplikacji.  
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4. Uzupełnij otworzoną listę nazwami aplikacji, które będą widoczne w menu, dostępnym po 

naciśnięciu przycisku "Start", i nazwami (lub ścieżkami dostępu) odpowiadających im plików 
wykonywalnych.  

5.  

 
 

4. Opcjonalnie, w celu wybrania ścieżki dostępu do programu, naciśnij przycisk "Browse" ,                  
a następnie korzestając z okna dialogowego wybierz żadany plik wykonywalny i naciśnij przycisk 
"Open"  dostępny w tym oknie dialogowym.  

 
 
5. W celu zapisania zmian, zamknij okno "Options" naciskając przycisk "OK" znajdujący się na dole tego 
okna. W celu zamknięcia okna "Options" bez zapisywania zmian, należy nacisnąć przycisk "Cancel". 
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22. Używanie modułu 3D Lite, Easy 3D, i PanoView (opcja) 
 

Jeżeli użytkownik zakupił i zainstalował opcjonalne moduły (plug-ins) oraz włożył do portu USB 
odpowiedni klucz sprzętowy USB (USB dongle key) (tylko jeden klucz przed uruchomieniem programu), 
wtedy w celu uruchomienia programu wybranego modułu należy wykonać poniższe działania:  
 

1. Na górnym pasku narzędziowym naciśnij przycisk "Menu" . 
2. Wewnątrz dostępnego menu wybierz żądaną do uruchomienia aplikację modułu (3D Lite, Easy 3D, 
PanoView) poprzez kliknięcie na jej nazwie.  
 

 
    

 
Po wybraniu modułu pojawi się okno z podglądem postępu inicjalizacji modułu (plug-in initialization 
Progress): 

 

 
 

Należy odczekaż aż program dokona inicjalizacji i zostanie wyświetlone okno z wiadomością, że moduł 
jest gotów do transferu danych: 
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3. Kliknij lewym klawiszem myszy na obrazie USG lub wewnątrz otworzonego okna w celu rozpoczęcia 
transferu klatek ultradźwiękowych do programu modułu. Następnie przesuń (lub obróć) sondę USG 
zgodnie z instrukcją obsługi wybranego modułu. Program wyświetla okno postępu transferowanych 
danych (progress of data transfer): 
 

 
 

4. Kliknij lewym klawiszem myszy na obrazie USG lub wewnątrz otworzonego okna postępu w celu 
zatrzymania transferu danych i przełączenia w interfejs użytkownika programu modułu. Po naciśnięciu 
klawisza myszy użytkownik usłyszy dzwięk i interfejs użytkownika programu modułu automatycznie 
pojawi się na górze interfejsu użytkownika programu Echo Wave II. 
5. Wykonaj żądane operacje (render, zapis - save, wydruk - print, pomiary - measure) na 
przetransferowanych danych ultradźwiękowych używając interfejsu użytkownika programu modułu. 
Jeżeli zachodzi potrzeba, przeczytaj odpowiednie rozdziały instrukcji obsługi dołączone do modułu.  
6. Zakończ pracę z programem modułu naciskając jego przycisk "Close"  w prawym górnym rogu 
programu.  
7. Opcjonalnie, wykonaj kroki 1-6 w celu uzyskania większej ilości obrazów typu 3D lub panorama. 
 
 



 

TELEMED / TELEMED-POLSKA    

Instrukcja użytkowania programu Echo Wave II  Ver. 1.6.0 13/02/2013 Strona 194 z 211 
 

23. Używanie wtyczki 4D (opcja) 
 

W przypadku zakupu urządzenia i sondy z fukncją rzeczywistego czasu skanowania 4D, podłączając 
urządzenie i sondę można wykonać skanowanie 4D w następujący sposób: 

 

1. W górnym pasku narzędzi oprogramowania kliknij przycisk „Menu”  
 

2.  Na pojawiającym się menu wybierz ikonę menu „4D”.  

Spowoduje to otwarcie interfejsu użytkownika wtyczki 4D.  
 

3. Użyj kontolek trybu B skanowania USG, w celu dostosowania jakości obrazu w trybie B. 
 

4. Użyj kontrolek trybu 4D w celu dostosowania parametrów skanowania 4D. 
 
 

 Kontrola „Wielkość rozmiaru” reguluje kąt skanowania 4D, jak w 
trybie B kąt skanowania obrazu 2D ustawiany jest przy pomocy 
kontroli „Obszar widoku”. 
  
 
 Kontrola „Gęstości objętościowej „ reguluje gęstość skanowania 4D 
jak w trybie B gęstości obrazu 2D jest regulowana za kontroli 
„Gęstości liniowej”.  
Mniejsza oznacza, że zeskanowana gęstość objętościowa 3D zawiera 
mniejszą liczbę obrazów 2D. Dzięki mniejszej gęstości można 
osiągnąć szybciej  skanowania w jakości 4D, ale skanowane obrazy 
3D są mniej dokładne (zawierają mniejszą liczbę obrazów 2D). 

 
5. Użyj kontroli wtyczki 4D w celu dostosowania parametrów renderingu. Kontrole te są opisane w 

“Oprogramowanie Echo Wave II_wtyczka 4D_intrukcja użytkownika”) 
(“Echo Wave II Software 4D Plug-in User Manual”) 
 

6. Aby zatrzymać/uruchomić skanowanie USG użyj przycisku:  

“Zatrzymanie/Uruchamianie”  
 

7. Stwórz cine, dokonaj pomiarów i adnotacji przy użyciu kontroli wtyczki 4D. 
 

8. Zapisz/Drukuj obrazy 
 

9. Opcjonalnie, skanuj więcej obrazów 3D/4D poprzez uruchomienie i powtórzenie kroków 3-8. 
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10. Powróć do trybu B klikając na przycisk trybu B.  
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24. Zmiana języka interfejsu użytkownika  
 

W celu zmiany języka interfejsu użytkownika, należy wybrać główne menu programu (poprzez 

kliknięcie przycisku menu  na górnym pasku narzędziowym) i jego podmenu "Language" (jeżeli 
jest dostępne). Wewnątrz wyświetlonego podmenu należy wybrać żądany język interfejsu użytkownika: 
 

. 
 
 Pliki języka są dostępne w folderze konfiguracyjnym programu "…\Config\Languages\". Nowe 
języki mogą być dodane poprzez skopiowanie istniejących już dostępnych plików języka i 
przetłumaczeniu ich. Przy następnym uruchomieniu programu program powinien pozwolić na wybór 
nowo dodanego języka, jeżeli zachowano zasady nazywania plików i wewnętrzny format danych. 
 
 Jeżeli użytkownik nie widzi symboli języków Wschodnio Azjatyckich (East Asian language), 
należy włączyć wsparcie tych języków w panelu sterowania systemu Windows (Windows Control 
Panel). W tym celu należy wykonać: Windows "Start->Settings->Control Panel", otworzyć okno 
"Regional and Language Options", wybrać zakładkę "Languages", zaznaczyć opcję "Install files for East 
Asian languages" I zamknąć okno klikając przycisk "OK". Jeżeli to konieczne, należy zresetować system 
Windows. 
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25. Personalizacja ustawień systemowych  
 

W celu dostosowania programu do wymagań użytkownika, należy wybrać główne menu 

programu (naciskając przycisk menu  na górnym pasku narzędzi lub używając klawiatury 
komputera naciśnij klawisz szybkiego dostępu F10, jeżeli przycisk "Menu" jest dostępny, lub przesuń 
kursor maksymalnie w górną krawędź ekranu i zaczekaj aż pojawi się samoukrywający pasek menu jeżeli 
przycisk menu jest niedostępny) i jego podmenu "Tools->Options". Wewnątrz okna dialogowego 
Options użytkownik może dokonać następujących dostosowań: 
 

 Wybrać typ aplikacji (application type) (medycyna - humans lub weterynaria - animals). 
 Wprowadzić nazwę gabinetu - Enter hospital name. 
 Wybrać układ ekranu trybu M Mode (tryb B+M lub B nad M) oraz proporcje podziału ekranu  
- Select screen layout of B+M mode (side by side or B above M) and screen division ratio. 
 Wybrać schemat kolorów (wygląd) graficznego interfejsu użytkownika  
- Select Skin (appearance) of graphical user interface. 
 Wybrać wielkość powierzchni ekranu dla wyświetlaczy panoramicznych i systemów z dużą 
rozdzielczością monitora  
- Select the size of the ultrasound output area for Wide Screen systems and systems with large 
screen resolution. 
 Wybrać jakie panele nastaw i które panele będą automatycznie ukrywane kiedy nie są używane 
I będą się pojawiać, kiedy przesunięty zostanie kursor myszy w określone regiony ekranu.  
- Select what panels of controls (ControlBars) and what ToolBars should automatically hide 
when they are not used and reappear when mouse cursor moves over some region of the 
screen. 
 Wybrć folder dla szybkiego zapisu obrazów, format pliku, stopień kompresji i wymiary obrazu, 
reguły tworzenia folderów oraz nazw plików.  
- Select Quick Saving folder, image format, compression and dimensions, rules for generating 
folder and file names. 
 Wybrać opcje dla wydruku obrazów i raportów – zawierające możliwość usunięcia ciemnego 
tła wokół obrazu USG, dodania aktualnie wyświetlanego obrazu USG do raportu.  
- Select image and report printing options that include possibility to remove dark background 
around ultrasound image, add current visible ultrasound image to report. 
 Dokonać edycji listy zewnętrznych aplikacji, które mogą być uruchomione z programu Echo 
Wave II - Edit a list of external applications that could be started from Echo Wave II software. 
  Dostosować do preferencji użytkownika pomiarów i programów obliczeniowych: możliwość 
dokonania pomiarów tylko w trybie Freeze lub także w trybie Run, wyświetlanie pól nazw w 
pobliżu wyników pomiarów, automatyczna aktywacja pól pomiarowych.  
- Customize measurements and calculations: allow to measure only in Freeze mode or also allow 
to measure during live scanning, show field names near measurement results, automatical 
activation of measurement fields. 
 Dostosować do preferencji użytkownika program obliczeniowy położniczy, wiek ciąży, i tabel 
krzywych wzrostu. Użytkownik może zmodyfikować istniejące tabele, dodać nowe tabele, 
imprtować/eksportować tabele, dokonać wyboru (z dostępnych tabel) które tabele będą 
używane do obliczeń. 
-  Customize Obstetrical (OB) Gestational Age (GA) and Growth tables. You can modify existing 
tables, add new tables, import/export tables, select what tables will be used for calculations 
from very large number of available tables. 
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 Wybrać jaka metoda powinna być używana dla obliczeń kardiologicznych Left Ventricle volume  
- Select what method should be used for Cardiology Left Ventricle volume calculation. 
 Spersonalizować ustawienia Auto Freeze (automatycznego zamrożenia obrazu) – po jakim 
czasie aparat zostanie przełączony w tryb Freeze lub wyłączyć tę opcję.  
- Customize Auto Freeze (automatical freeze) timeout interval, enable or disable automatical 
freeze. 
 Wybrać, kiedy wykonane pomiary powiny być wyczyszczone (przy przęłaczeniu w tryb Freeze, 
Run, lub zmiana ramek Cineloop’a) 
- Select when measurements should be cleared (on freeze, on unfreeze, on cine frame change). 
 Wyregulować opcje automatycznego ogniskowania 
- Adjust automatical focusing options. 
 
 Spersonalizowania różnych parametrów trybów Color Doppler 
- Customize various Color Doppler mode parameters. 
 Dokonać organizacji, Importu/exportu nastaw własnych dla badania USG 
- Import/export and organize ultrasound scanning presets. 
 Wybrać wielkość bufora (pojemność) dla pamięci Cineloop 
- Select cine buffer size (capacity). 
 Zdefiniować lub edytować klawisze szybkiego dostępu dla nastaw badania USG 
- Define or edit keyboard Hot Keys for ultrasound scanning controls. 
 Spersonalizować interakcją pomędzy kółkiem myszy (jeżeli jest dostępne) a nastawami 
badania USG 
- Customize interaction between mouse wheel (if present) and ultrasound scanning controls. 
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26. Kalibracja monitora 
 

Przed użyciem programu do badania USG, zaleca się dokonać kalibracji monitora komputera 
(lub upewnienie się, że monitor jest skalibrowany prawidłowo) w celu osiągnięcia najlepszej jakości 
obrazowania.  

W celu wykonania kalibracji monitora, należy wybrać pozycję głównego menu programu 

(naciskając przycisk menu  na górnym pasku narzędziowym lub używając klawiatury nacisnąć 
klawisz szybkiego dostępu F10, jeżeli przycisk "Menu" jest dostępny, ewentualnie przesuń kursor 
maksymalnie w górną krawędź ekranu i zaczekaj aż pojawi się samoukrywający pasek menu jeżeli 
przycisk menu jest niedostępny) i jego podmenu "Tools->Monitor Calibration". Spowoduje to 
wyświetlenie wzoru kalibracyjngo który może być użyty do wyregulowania monitora. Postępuj zgodnie 
z wyświetlonymi instrukcjami i wykonaj wymagane regulacje.  
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27. Wymagania sprzętowe 
 
 
Wymagania sprzętowe (Hardware requirements ): 
 

 Komputer kompatybilny z IBM PC: stacjonarny, notebook lub typu Tablet PC 
 Płyta główna bazująca na chipsecie Intel’a z zintegrowanym kontrolerem USB 2.0 controller: 
i845, i855, i865, i875 itd... 
 Procesor CPU Pentium 4  2.4-3.0 GHz / Core Duo 2.0-2.2 GHz lub lepszy 
 Pamięć 1GB DDR RAM lub więcej 
 500 MB wolnego miejsca na twardym dysku  
 Monitor SVGA z rozdzielczością 1024x768 lub lepszą 
 Karta grafiki AGP z pamięcią video 8 MB 
 Zasilacz sieciowy typu medycznego (Medical grade computer power supply) 

 
 
Wymagania programowe (Software requirements): 
 

 System operacyjny Microsoft Windows XP z zainstalowanym pakietem Service Pack 2 lub 
system operacyjny  Microsoft Windows Vista 
 Zainstalowane środowisko Microsoft .NET Framework 2.0 Redistributable Package  
(lub .NET Framework 3.0 Redistributable Package), w przypadku używania systemu 
operacyjnego Microsoft Windows XP 
 
 Środowisko Microsoft .NET Framework 2.0 Redistributable Package  
(lub .NET Framework 3.0 Redistributable Package) można pobrać z następujących serwerów: 

 
 

http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa731542.aspx 
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa569263.aspx 
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28. Rozwiązywanie problemów 
 
 W przypadku napotkania jakichkolwiek problemów z programem Echo Wave II, proszę 
uruchomić narzędzie "Ultrasound System Information" które jest dystryubowane razem z prgramem 
Echo Wave II. W celu uruchomienia tego narzędzia,należy kliknąć na Windows start menu a następnie 
"Start -> Programs -> Echo Wave II -> Ultrasound System Information". Należy zaczekać chwilę, w tym 
czasie narzedzie pobierze informacje systemowe (gathers system information), a następnie wyśle plik 
do pomocy technicznej (technical suport) zawierający wszystkie pozyskane informacje, opis problemu i 
wymagane kroki w celu odtworzenia problemu.  
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29. Frequently Asked Questions (FAQ) 
 

Niniejszy rozdział zawiera odpowiedźi na najczęściej zadawane pytania odnośnie programu                    
Echo Wave II. 

 

 29. 1 Zmiana nazwy gabinetu / przychodni 
 
Pytanie: 

Jak mogę zmienić nazwę gabinetu (hospital name) ? 
 

Odpowiedź: 
Gdy ultrasonograf i sonda są podłączone, otwórz okno informacyjne pacjenta, wpisz żądaną 

nazwę do pola "gabnet/przychodnia", zamknij okno, klikając przycisk "OK".  
Inne dostępne dostosowania opisane zostały w rozdziale "Dostosowywanie systemu". 
 

  

 29. 2 Zachowanie danych użytkownika (presetów badania) w trakcie upgradu 
programu 
 
Pytanie: 

Jak przenieść ustawienia z jednej instalacji programu Echo Wave II do innej instalacji Echo Wave 
II z zachowaniem starych ustawień, w czasie upgradu do nowej wersji Echo Wave II ? 
 
Odpowiedź  

Jeżeli użytkownik chce zachować wszystkie ustawienia, należy wykonać kopię folderu "Config" 
programu Echo Wave II (zazwyczaj: "C:\Program Files\TELEMED\Echo Wave II\Config\") i jego 
podfolderów do jakiegoś tymaczowego folderu. Następnie należy odinstalować starą wersję programu 
Echo Wave II, zainstalować nową wersję Echo Wave II, i nadpisać folder "Config" nowo zainstalowanej 
wersji plikami uprzednio zapisanymi plikami w folderze tymczasowym.  

W przypadku chęci zapisania kilku nastaw badania (które są dostępne w lewym pasku 
narzędziowym – po naciśnięciu klawisza szybkiego dostępu "7"), należy przejść następnie do "Menu-
>Tools->Options->Scanning Control->Presets->Import and Export". Używając lewego klawisza myszy i 
klawiszy na klawiaturze Shift/Ctrl należy wybrać żądane do zachowania nastawy własne użytkownika 
(presets) (należy zachować tylko te, stworzone przez użytkownika, ponieważ nastawy domyślne 
("Default") są instalowane wraz z nową wersją programu), a następnie kliknąć przycisk "Export..." w 
celu zarchiwizowania go w tymczasowym folderze. Po instalacji nowej wersji programu Echo Wave II, 
należy przrejść do tej samej strony zakładki "Import and Export" i nacisnąć przycisk "Open/Import..." 
(znajdujący się po prawej stronie grupy EXTERNAL) i wybrać plik z uprzednio zapisanymi nastawami 
(presets). Alternatywnie należy nacisnąć przycisk "Open/Import" znajdujący się po prawej stronie 
zakładki "Import and Export" (EXTERNAL), a następnie wybrać żądane presets i dodać je naciskając 
przycisk "<<" do lewej strony (INTERNAL). Po wykonaniu powyższych kroków należy kliknąć przycisk 
OK w celu zamknięcia okna opcji.  
 Proszę pamiętać, że wszystkie działania związane z danym typem aparatu USG (dla którego 
odbywa się zarządzanie preset’ami) i głowicami.  

Jeżeli użytkownik chce skopiować (lub zarchiwizować) niektóre inne dane, poniżej podajemy 
listę najważniejszych plików i folderów wewnątrz zainstalowanego folderu programu "Echo Wave II" 
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(lub folderu konfiguracji jeżeli program zsotał skonfigurowany do pracy w środowisku wielu 
użytkowników): 

 Nastawy własne badania USG - Ultrasound scanning presets 
"…\Config\Presets\" 

 Ostatnio używane parametry badania USG - Last used ultrasound scanning parameters 
"…\Config\hw_state.dat" 

 Opcje (okno opcji) - Options (Options Window) 
"…\Config\Options\options.dat" 

 Tabele OB - OB tables 
"…\Config\Options\ob_ga_tables.dat" 

 Klawisze szybkiego dostępu - Hot keys 
"…\Config\Options\hotkeys.dat" 

 Szablony komentarzy – okno pacjenta - Templates of comments (Patient Window) 
"…\Config\CommentsTemplates\" 

 Treść adnotacji (adnotacje po prawej stronie paska narzędziowego) - Texts of annotations 
(Annotations at right-side ControlBar) 
"…\Config\Annotations\" 

 Obrazy znacznikow badania - Body mark images 
"…\Config\BodyMarks\" 

 
Aby uzyskać informacje o zmianach danych w formacie (jeżeli występują), sprawdź plik 
oprogramowania "Readme.txt". 
 
Ustawienia oprogramowania mogą być również zapisane/przywrócone za pomocą narzędzia Kopia 
zapasowa/Przywracanie, które jest dostępne w "Echo Wave II" "Menu-> Narzędzia-> Kopia 
zapasowa/Przywracanie". 

  

 29. 3 Częstotliwość przetwarzania klatek przy odtwarzaniu Video 
 
Pytanie 

W czasie badania i nagrywania, częstotliwość przetwarzania klatek jest podawana z jedną stałą 
wartością, natomiast po zapisaniu sekwencji do pliku avi i jego odtworzeniu, widoczne są klatki o różnej 
częstotliwości. Dlaczego? Jak temu zapobiec?  
 
Odpowiedź 
 

Format pliku Avi nie wspiera zmiennej wartości częstotliwości klatek. Zapisuje tylko pojedyńczą 
wartość FPS (frames per second). Jeżeli w czasie badania i zapisu pamięci Cineloop nie ulegnie zmianie 
wartość FPS (nie zostaną zmienione parametry badania), wtedy, wartość FPS (uśrednione FPS 
wszystkich zarejestrowanych  ramek) zostanie zapisana wewnątrz pliku avi. W celu utrzymania 
jednakowej wartości parametru FPS w całym pliku cine, należy nacisnąć przycisk Freeze/Unfreeze lub 
Record/Stop w celu wyczyszczenia pamięci cine i wykonać nagranie, a następnie zakończyć nagrywanie. 
W czasie nagrywania przebiegu badania nie dokonuj zmiany parametrów badania i po zakończeniu 
nagrywania zapisz pamięć cine do pliku avi. 

Jeżeli częstotliwość klatek w badaniu jest większa niż ~25 FPS, wtedy do odtwarzania 
zapisanego pliku avi musi być użyty program Echo Wave II który wczytuje plik avi do pamięci (jeżeli 
komputer posiada wystarczająco dużo wolnej fizycznej pamięci (RAM)). Jeżeli plik avi jest dużych 
rozmiarów lub są używane inne odtwarzacze, wtedy odtwarzany plik może być wolniejszy ponieważ 
plik jest odtwarzany z dysku twardego komputera.  
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 29. 4 Dlaczego skanowanie USG jest zatrzymywane po pewnym czasie bezczynności? 
 
Pytanie: 

Dlaczego skanowanie USG jest zatrzymywane po pewnym czasie bezczynności? 
 
Odpowiedź: 
 W celu wydłużenia żywotności głowicy USG, domyślnie program przechodzi w tryb “FREEZE” I 
wyłącza nadawanie ultradźwięków po około 15 minutach bezczynności. Jeżeli użytkownik chce 
wyłączyć tę funkcję, należy otworzyć okno opcji "Options" ("Menu->Tools->Options"), wybrać zakładkę 
"Scanning Control->General", a następnie w grupie wyboru "Automatical freeze" usunąć zaznaczenie 
"Enable Auto Freeze" i zamknąć okno dialogowe przy pomocy przycisku "OK". 
 

  

 29. 5 Używanie programu w środowisku wielu użytkowników  
 
Pytanie: 

Jak skonfigurować i używać programu USG w środowisku wielu użytkowników komputera? 
 
Odpowiedż: 

Po pierwsze należy utworzyć kopię folderu plików “Config” programu Echo Wave II "Config" dla 
każdego użytkownika (np. "Config" i "Config_user2"). Następnie należy ustawić które z tych folderów 
program ma używać podczas jego uruchamiania. Proszę zwrócić uwagę, że każdy użytkownik musi 
posiadać uprawnienia Administratora.  

 
 
Jeżeli wszyscy użytkownicy używają pojedyńczego konta użytkownika, wtedy w czasie 

uruchamiania programu należy użyć opcji -config_dir dostępnej z linii poleceń która spowoduje 
powiązanie właściwej ścieżki dostępu do właściwego katalogu Config. Zastosowanie takiego 
rozwiązania może wyglądać w ten sposób, że zostaną stworzone skróty programu dla każdego 
użytkownika na pulpicie Windows® które będą używać różnych parametrów linii poleceń. Np. Jeżeli 
wewnatrz folderu "C:\Program Files\TELEMED\Echo Wave II" są stworzone dwie kopie folderu config 
("Config" and "Config_user2"), wtedy dwa skróty powinny mieć następujące parametry:  

 
"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". 
Natomiast jeżeli każdy użytkownik używa innego konta użytkownika systemu Windows®, wtedy 

można ustawić folder “Config” w drzewie rejestru systemu Windows® w kluczu 
"HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\TELEMED\Echo Wave II". Należy stworzyć nową wartość ciągu 
rozszerzalnego (Expandable String Value) o nazwie "ConfigDir" która będzie zawierać ścieżkę dostępu 
do katalogu "Config" programu Echo Wave II która musi być używana przez program Echo Wave II dla 
tego zalogowanego użytkownika systemu Windows®. Na przykład: "C:\Program Files\TELEMED\Echo 
Wave II\Config_user2" lub "%ProgramFiles%\TELEMED\Echo Wave II\Config_user2". Należy również 
stworzyć kopię folderu "Config" programu Echo Wave II " która będzie odpowiadała ścieżce dostępu 
podanej w rejestrze systemu Windows®. Wtedy w czasie wykonywania pliku "C:\Program 
Files\TELEMED\Echo Wave II\EchoWave.exe", program będzie odczytywał właściwą ścieżkę dostępu z 
rejestru systemu Windows®. 
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 29. 6 Sterowanie programem przy użyciu linii poleceń 
 
Pytanie: 

Czy istnieje możliwość sterowania programem przy użyciu komend linii poleceń? 
 
Odpowiedź: 

Tak. Program posiada wsparcie dla następujacych linii poleceń i głównych poleceń 
WM_COPYDATA systemu Windows:: 

"-minimize" – minimalizuje główne okno (minimize main window); 
"-maximize" – maksymalizuje główne okno (maximize main window); 
"-freeze" – zatrzymuje obraz w trakcie badania (freeze ultrasound scanning); 
"-run" – uruchamia process badania (start ultrasound scanning); 
"-exit" – zamyka program (close software); 
"-quicksave" – szybki zapis aktualnego obrazu USG (quick save current ultrasound image); 
"-save file_name" – zapisuje do pliku aktualny obraz USG (save current ultrasound image to file). 
„-"-convert_directory" – konwertuje pliki TVD do AVI i TPD do BMP / PNG / JPG / TIF / DCM w 
określonym katalogu i jego podkatalogach 

 
Składnia polecenia: 

EchoWave.exe -convert_directory directory_name input_format output_format 
Video input format: tvd. Video output formats: avi_comp, avi. 
Image input format: tpd. Image output formats: bmp, png, jpg, tif, dcm, dcm-jpeg. 
Important. Do not add slash symbol "\" at the end of directory name ! 
Przykładowe komendy: 

EchoWave.exe -convert_directory "C:\Echo Images" tvd avi_comp 
EchoWave.exe -convert_directory "C:\Echo Images" tpd jpg 

 
Jeżeli sterowanie jest dokonane przy użyciu WM_COPYDATA (dwData=1, lpData="-

some_command"), jego argumenty muszą być oddzielone za pomocą symbolu "^#^", na przykład  
"-save^#^file_name". 
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 29. 7 Odtwarzanie plików video AVI na komputerach Apple Macintosh z systemem 
operacyjnym Mac OS 
 
Pytanie: 

Jak zapisać plik video AVI by móc go odtwarzać na komputerze Apple Macintosh z systemem 
operacyjnym Mac OS ? 
 
Odpowiedź: 

Producent nie może zagwarantować, że zapisane pliki video AVI będą poprawnie odtwarzane 
na komputerach z systemem operacyjnym innym niż Microsoft Windows, ponieważ inne systemy 
operacyjne mają swoje specyficzne formaty zapisu plików video i inne metody kompresji. 
Przedstawiamy poniżej kilka wskazówek, które mogą być pomocne:  

1. W opcjach programu Echo Wave II ("Menu->Tools->Options->Saving and Printing" w grupie 
"Video saving") wyłącz opcję "Save video using reduced color depth when possible". 

2. W czasie zapisu pliku w formacie AVI, w oknie dialogowym "Save file as" w opcji "Save as 
type" wybierz pole zaznaczenia "Uncompressed video file". 

3. Na komputerach Apple Macintosh z systemem operacyjnym Mac OS wczytaj te 
nieskompresowane pliki AVI do nanowszej wersji odtwarzacza plików video Apple QuickTime. 
 

  

 29.8 Sposoby na szybsze uruchamianie i działanie programu 
 
Pytanie: 

Czy istnieje możliwość spowodowania, by program uruchamiał się i pracował szybciej ?  
 
Odpowiedź: 

Zazwyczaj istnieje możliwość spowodowania, by program "Echo Wave II", system operacyjny I 
computer pracował szybciej, jednak niektóre działania wymagają znajomości zaawansowanej wiedzy o 
systemie operacyjnym i sprzęcie komputerowym. Przed wykonaniem każdego z opisanych poniżej 
działań, proszę uważnie przeczytać instrukcję użytkownika (pomoc) systemu operacyjnego, karty 
graficznej, komputera i zrozumieć, jak te działania będą miały wpływ na komputer. W celu 
spowodowania by program i komputer uruchamiał się i pracował szybciej, użytkownik może wykonać 
poniższe czynności:  

 
1. Otwórz okno opcji programu "Options" ("Menu->Tools->Options"), wybierz zakładkę 

"Appearance->Skins", usuń zaznaczenie z pola wyboru "Use advanced skinization mode". Następnie 
wybierz zakładkę "Scanning Control->Cine" i wybierz minimalnie dostępny rozmiar pamięci CINE (~20 
MB). Następnie zamknij okno dialogowe "Options" naciskając przycisk "OK" i uruchom ponownie 
program Echo Wave II.  

2. Wyłącz wszystkie filtry procesingu (np. PureView) które pochłaniają wiele zasobów 
procesora.  

3. Kiedy komputer jest już uruchomiony, zamiast uruchamiania / zamykania programu wiele razy, 
uruchom program tylko raz i potem minimalizuj program jeśli nie będziesz go używał przez pewien czas 
I maksymalizuj program ponownie, jeżeli jest taki wymóg. W takim przypadku użytkownik nie musi 
czekać zakażdym razem, aż program się uruchomi gdy jest taka potrzeba.  

4. W przypadku gdy używany jest komputer typu laptop, przed uruchomieniem programu Echo 
Wave II otwórz okno Opcje zasilania ("Power Options") ("Start->Ustawienia->Panel Sterowania>Opcje 
zasilania ") i wybierz schemat zasilania Stacjonarny w domu/biurze "Home/Office Desk" lub Wydajność 
"Performance" w zależności od konfiguracji Twojego komputera. Można także wybrać każdą inną 
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metodę wyboru schematu zasilania (np. używając ikony schematu w zasobniku systemowym jeżeli jest 
dostępna) w zależności od systemu operacyjnego i jego konfiguracji. Więcej informacji jest dostępne w 
instrukcji obsługi systemu operacyjnego i komputera.  

5. W przypadku jeżeli użytkownik używa systemu operacyjnego Windows XP, należy otworzyć 
okno systemu Windows System "System Properties" ("Start->Ustawienia->Panel sterowania->System"), 
wybrać zakładkę Zaawansowane "Advanced", wybrać grupę Wydajność "Performance" i nacisnąć 
przycisk Ustawienia "Setings". W otwartym oknie Opcje wydajności "Performance Options" wybrać 
zakładkę Efekty wizualne "Visual Effects" i kliknąć opcję Dopasuj do najlepszej wydajności "Adjust for 
best performance". Na koniec zamknij wszystkie okna dialogowe naciskając przyciski "OK". 

6. Otwórz okno Ustawienia wyświetlania "Display Properties"systemu Windows ("Start-
>Ustawienia 
->Panel Sterowanial->Ekran"), wybierz zakładkę Wygląd "Themes" i wybierz temat Styl klasyczny 
Windows "Windows Classic". Następnie wybierz zakładkę Pulpit "Desktop" i w oknie Tło "Background" 
wybierz z listy brak "(None)". Zamknij okno naciskając przycisk "OK". 

7. W oknie konfiguracji karty graficznej wybierz tryb Wydajności "Performance" (jeżeli jest 
dostępny). Więcej informacji jest dostępny w podręczniku użytkownika lub pliku pomocy komputera i 
karty graficznej.  

8. Dopasuj indeksowanie plików systemu Windows i inne usługi(lub zawsze uruchomione 
aplikacje), automatyczne systemu Windows i zainstalowane aplikacje.  

9. Jeśli laptop posiada przełącznik „Oszczędzania enegii/Największej wydajności”, wybierz tryb 
„Największej wydajności” i uruchom ponownie komputer. Aby uzyskać więcej informacji przeczytaj w 
instrukcji obsługi komputera użytkownika 

10. Jeżeli BIOS komputera umożliwia wybór opcji prędkości procesora 
(Niska/Adaptatywna/Szybka - Low/Adaptive/Fast), wybierz najszybszą dostępną opcję. Więcej informacji 
jest dostępne w podręczniku użytkownika komputera.  
 
 
Jeśli korzystasz z komputera przenośnego (notebook) i komputer jest zasilany z baterii (nie jest 
podłączony do 220/110 V), proszę zauważyć, że system operacyjny komputera konfiguruje sprzęt, aby 
zużywał mniej energii i komputer może działać wolniej niż gdy jest on podłączony do 220/110 V. W 
przypadku, gdy stan naładowania akumulatora staje się zbyt niski (np. <10%), niektóre funkcje 
komputera mogą przestać działać (np. akceleracja wideo) i może to powodować, że oprogramowanie 
„Echo Wave II” nie będzie w stanie wykonywać niektórych swoich funkcji. Tak więc, jeśli komputer 
jest zasilany z baterii (nie jest podłączony do 220/110 V), upewnij się, że stan naładowania jest 
wystarczający do normalnego funkcjonowania oprogramowania (co najmniej 30%). Należy również 
pamiętać, że jeśli komputer jest uruchomiony i pracuje na baterii, po podłączeniu go do 220/110 V, po 
tej operacji może być konieczne ponowne uruchomienie komputera, ponieważ nie wszystkie 
komputery i systemy operacyjne właściwie reagują na takie zmiany źródła zasilania. 
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30. Referencje 
 

1. Podręcznik referencyjny programu Echo Wave II – Echo Wave II Software Reference Manual. 
Plik: "EchoWaveII_Oprogramowanie_Referencje_Instrukcja użytkownika.*". 
 

 
2. Oświadczenie zgodności Echo Wave II DICOM.- Echo Wave II DICOM Conformance Statement 

Plik: „EchoWaveII_Oprogramowanie_DICOM_Oświadczenie_zgodności*” 
 
 

3. Oprogramowanie Echo Wave II z wtyczką 4D- instrukcja użytkownika- Echo Wave II Software 4DView   
                  Plug-in User Manual.  
Plik: "EchoWaveII_Software_4DView_Plugin_User_Manual.*". 
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31. Historia zmian 
 
 

Poprawka 
Data 

poprawki Opis poprawki Autor poprawki 

0.0.1 24/07/2006 Konspekt V.Perlibakas 
1.0.0 11/01/2007 Pierwsze wydanie V.Perlibakas 
1.0.1 12/01/2007 Dodano opis nastaw trybu Color Doppler H.Alenkovich 

1.0.2 28/02/2007 
Do rozdziału "Włączanie i wyłączanie systemu" 
dodano komentarz odnośnie systemu 
operacyjnego Windows Vista. 

V.Perlibakas 

1.0.3 14/05/2007 
Dodano informację o trybie prezentacji Dual i 
Quad. V.Perlibakas 

1.0.4 11/06/2007 
Zaktualizowano informacje o narzędziach 
pomiarowych dla trybu B mode. V.Perlibakas 

1.0.5 27/06/2007 Dodano rozdział “Pamięć filmowa Cine" V.Perlibakas 

1.0.6 17/10/2007 

Dodano informacje odnośnie trybu B+PW i PW 
modes. 
Zaktualizowano informacje odnośnie nastaw 
Color Doppler. 
Dodano rozdział "Frequently Asked Questions". 

V.Perlibakas 

1.0.7 18/10/2007 

Added section " General PW Mode 
Measurements". 
Added section "Adjusting Pulsed Wave (PW) 
Doppler Mode Controls". 

V.Perlibakas 

1.0.8 05/11/2007 Dodano więcej informacji odnośnie nastaw PW. H.Alenkovich 

1.0.9 09/11/2007 
Dodano rozdział "Używanie modułu 3D Lite,               
Easy 3D, i PanoView". 

V.Perlibakas 

1.1.0 04/12/2007 
Dodano informację odnośnie nastawy Doppler 
Frequencyl. 

V.Perlibakas 

1.1.1 28/12/2007 
Dodano rozdział “Kalibracja monitora - Monitor 
Calibration". 

V.Perlibakas 

1.1.2 28/12/2007 
Zaktualizowano informacje odnośnie nastawy PW 
Sample Volume. 

V.Perlibakas 

1.1.3 08/01/2008 
Zaktualizowano informacje odnośnie nastaw 
modułu 3D i PanoView. 

V.Perlibakas 

1.1.4 15/01/2008 
Dodano rozdział Funkcja zoom w trybie B (Color 
Doppler) Mode. 

V.Perlibakas 

1.1.5 18/01/2008 Dodano rozdział Funkcja zoom w trybie M Mode. V.Perlibakas 

1.1.6 28/01/2008 
Aktualizacja informacji w rozdziale nastawy w 
trybie M mode i Color Doppler mode. 

V.Perlibakas 

1.1.7 29/01/2008 
Aktualizacja informacji o nastawach w trybie                  
PW mode. 

V.Perlibakas 

1.1.8 17/06/2008 

Aktualizacja informacji odnośnie trybów B+PW, 
CFM+PW modes w podrozdziałach rozdziału 
wybór trybu prezentacji badania (Ultrasound 
Scanning Mode"). 

V.Perlibakas 

1.1.9 27/06/2008 Aktualizacja ilustracji interfejsu użytkownika. V.Perlibakas 
1.2.0 10/09/2008 Aktualizacja informacji odnośnie trybów Duplex i V.Perlibakas 
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Triplex modes. 

1.2.1 07/11/2008 
Aktualizacja informacji odnośnie funkcji redukcji 
zakłóceń (Speckle Reduction). Dodano informację 
odnośnie funkcji Tissue Harmonic Imaging (THI). 

V.Perlibakas 

1.2.2 08/01/2009 
Aktualizacja roozdziału "Color Averaging". 
Aktualizacja FAQ odnośnie kopi zapasowej 
nastaw własnych (presets backup) oraz importu. 

V.Perlibakas 

1.2.3 21/01/2009 
Dodano rozdział przeźroczystości w trybach 
"CFM, PDI, DPDI Color Transparency". 

V.Perlibakas 

1.2.4 16/03/2009 
Dodano informacje o sterowaniu programem przy 
użyciu linii wiersza poleceń. Dodano rozdział: 
Wysyłanie danych do serwera DICOM. 

V.Perlibakas 

1.2.5 20/03/2009 Zaktualizowano rozdział FAQ. V.Perlibakas 

1.2.6 17/04/2009 
Dodano rozdział Praca z raportami z wieloma 
obrazami USG. . 

V.Perlibakas 

1.2.7 01/06/2009 
Dodano rozdział Używanie miniature obrazów. 
Zaktualizowano informacje związane z głównym 
menu. 

V.Perlibakas 

1.2.8 07/09/2009 
Dodano rozdział Zmiana języka interfejsu 
użytkownika.. 

V.Perlibakas 

1.2.9 05/10/2009 
Dodano rozdział "HPRF (High Pulse Repetition 
Frequency)". 

H.Alenkovich 
V.Perlibakas 

1.3.0 29/10/2009 
Zaktualizowano informacje o sterowaniu 
programem w trakcie badania 
ultrasonograficznego.  

V.Perlibakas 

1.3.1 24/12/2009 
Dodano informację o automatycznym 
dopasowaniu wzmocnienia trybu B mode i 
krzywej TGC, zmiana nazewnictwa.  

V.Perlibakas 

1.3.2 08/01/2010 
Aktualizacja rozdziału Praca z raportami z 
wieloma obrazami USG. 

V.Perlibakas 

1.3.3 22/01/2010 
Dodano informacje o układzie przypisów i 
komentarzy szablonów. 

V.Perlibakas 

1.3.4 21/04/2010 
Aktualne informacje o raportach, aktualizacja 
sekcji FAQ. 

V.Perlibakas 

1.3.5 18/05/2010 
Dodano informację o możliwości odwrócenia 
palety Color Doppler, klikając na niego myszką. 

V.Perlibakas 

1.3.6 24/05/2010 
Dodano sekcję „Korzystanie z trybu 
pełnoekranowego”. Dodano sekcję „Wskazanie 
statusu Sustemu USG”. 

V.Perlibakas 

1.3.7 03/08/2010 
Zaktualizowano sekcje: „Kontrola 
oprogramowania przy użyciu polecenia linii” i 
„Korzystanie z raportów z wieloma obrazami” 

V.Perlibakas 

1.3.8 09/09/2010 
Dodano informację: obraz USG musi być 
zatrzymany w celu wykonywania różnego rodzaju 
adnotacji. 

V.Perlibakas 

1.3.9 25/10/2010 Aktualne informacje o trybie pomiarów PW. V.Perlibakas 

1.4.0 23/11/2010 
Dodano informację o możliwości dokonywania 
badania w konkretnej dziedzinie i pomiarze 
obwodu za pomocą jednej linii o średnicy koła. 

V.Perlibakas 

1.4.1 09/12/2010 Dodano informację o możliwości przemieszczania V.Perlibakas 
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obiektów graficznych. 

1.4.2 04/01/2011 
Zaktualizowano sekcję „Wskazanie Statusu 
Systemu USG” 

V.Perlibakas 

1.4.3 10/02/2011 
Dodanie rozdziału “Korzystanie z listy roboczej 
Modality DICOM” 

V.Perlibakas 

1.4.4 18/02/2011 Dodanie rozdziału "Używanie wtyczki 4D". V.Perlibakas 

1.4.5 30/03/2011 
Dodanie informacji o drukowaniu za pomocą 
drukarek DICOM. 

V.Perlibakas 

1.4.6 06/04/2011 
Dodanie informacji o charakterze zestawów 
DICOM 

V.Perlibakas 

1.4.7 03/05/2011 
Dodanie dodatkowych informacji na temat 
tworzenia raportów wieloobrazowych 

V.Perlibakas 

1.4.8 29/06/2011 
Uaktualnienie informacji na temat drukowania 
raportów 

V.Perlibakas 

1.4.9 14/09/2011 
Uaktualnienie informacji na temat 
oprogramowania, raportów, TGC 

V.Perlibakas 

1.5.0 13/10/2011 

Dodanie informacji o menu paska narzędzi, 
informacje o kącie prezentacji typu B, typach 
prezentacji B, aktualizacja śledzenia skanowania 
informacji i pomiarowej. 

V.Perlibakas 

1.5.1 18/11/2011 

Dodanie rozdziału „Pomiar objętości przy użyciu 
jednego śladu (Metoda Simpsona)” oraz „Pomiar 
odległości przy użyciu dwóch śladów (Metoda 
Simpsona)” 

V.Perlibakas 

1.5.2 14/03/2012 

Uaktualnienie informacji o gromadzeniu danych, 
wprowadzaniu nazwy gabinetu/przychodni, 
tworzenie kopii zapasowej/przywracania w 
trakcie aktualizacji oprogramowania. 

V.Perlibakas 

1.5.3 23/03/2012 Dodanie rozdziału „Korzystanie z listy dziennej” V.Perlibakas 

1.5.4 11/12/2012 
Dodanie informacji o imporcie danych z 
poprzedniego badania (badanie OB) 

V.Perlibakas 

1.6.0 07/01/2013 
Uaktualnienie zdjęć głównego okna programu, 
przycisków, uaktualnienie danych w oknie pacjent 

V.Perlibakas 

 


