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1.

Вступ

Цей документ ( "Echo Wave II. Посібник користувача") описує програмне забезпечення ультразвукової системи з
режимами ЧБ і кольорового допплерівського картування загального застосування.
У документі міститься опис інтерфейсу користувача, його структура, налаштування та рекомендації щодо
використання даної системи при ультразвуковому дослідженні. Будь ласка, зверніть увагу, що представлені зображення
інтерфейсу можуть відрізнятися від поточного інтерфейсу системи, так як інтерфейс користувача залежить від обраних
користувачем опцій.
Перед використанням даної системи, необхідні знання та досвід проведення ультразвукових досліджень.
Посібник користувача та представлені зображення не містять клінічних аспектів проведення ультразвукових
досліджень.
При роботі з Echo Wave II необхідне вміння працювати з операційною системою Microsoft Windows (Windows
XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 10).

2.

Зовнішній вигляд та структура виробу
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3.

Початок роботи та вимикання

3.1. Початок роботи
Якщо система правильно встановлена, дотримуйтесь наступних вказівок, щоб почати роботу.
1. Увімкніть живлення.
2. Увімкніть ПК, дочекайтеся завантаження операційної системи Windows (Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows
10).
3. Після завантаження операційної системи дочекайтеся появи Робочого столу (як показано на малюнку нижче)

4. Якщо спеціалізоване програмне забезпечення для ультразвукових досліджень не завантажується автоматично
при завантаженні операційної системи, на Робочому столі двічі клацніть лівою кнопкою миші по ярлику "Echo Wave II".
Або таким способом - через меню Windows:
"Start -> Programs -> TELEMED -> Echo Wave II -> Echo Wave II".

Будь ласка, зверніть увагу, що для використання даного ПЗ необхідні права Адміністратора системи.
Якщо Ви використовуєте операційну систему Windows Vista або Windows 7 і при відкритті програми (EchoWave.exe) спливає
діалогове вікно з попередженням дозволу доступу - натисніть "Allow" (дозволити) ("I trust this program. I know where it's
from or I've used it before. ") для початку роботи з програмою.
Вимикання
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Для выходу з програми перемістіть курсор на значок виходу та натисніть леву кнопку миші вихід розташований в верхньому правому кутку екрану.
Після цього Ви можете вимкнути ПК через меню Windows "Start -> Shut Down ...".

, значок
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4.

Структура інтерфейсу користувача
4.1. Головне вікно
1

2

3

4

Ном
1

Компонент
Верхня
панель

2

Ліва панель

3

Права панель

4

Нижня
панель

Опис
Найбільш важливі клавіші розташовані зверху та зв’язані з гарячими клавішами F1, ..., Fn:
 Перемикання режимів сканування (B, M, ...)
 Клавіші для проведення вимірів
 Клавіші для управлення інтерфейсом
Клавіші на лівій панелі відповідають за налаштування зображення, налаштування
параметрів сканування:
 Налаштування режиму сканування (B, M, ...)
 Налаштування TGC
 Палітра
 Передустановки
Клавіші на правій панелі мають елементи управління, які не зменюють параметри
сканування:
 Загальні виміри відповідного режиму сканування
 Специфічні виміри
 Маркери тіла
 Анотації
 Проведення пункцій
Клавіші на нижній панелі відкривають швидкий доступ до наступних функцій:
 Контроль режиму сканування
 Палитри, TGC, передустановки
 Карта пацієнта
 Зображення та збереження звітів, завантаження, друк
Клавіші на нижній панелі пов'язані з гарячими клавішами 1,...0, -, =.
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4.2. Спливаюче меню та область зображення

1

2

3

Залежно від обраних опцій інтерфейс має низку спливаючих панелей. Для4перегляду спливаючих панелей перемістіть
курсор до краю екрану (до лівого, правого, верхнього або нижнього) і почекайте якийсь час до появи спливаючої панелі.
Спливаючі компоненти зникають, якщо курсор знову перемістити.
Ном
1

Компонент
Ліва панель

2

Права панель

3

Зображення

4

Область зображення

Опис
 Спливаюча панель містить клавіші, які використовуються для роботи з
різними функціями:
 • Параметри режиму В
 • Параметри режиму М
 • Налаштування TGC
 • Палітри
 • Передустановки
 Спливаюча права панель містить клавіші, які використовуються для роботи
з наступними функціями:
 • Вимірювання
 • Розрахунки
 • Маркери тіла
 • Анотації
 • Проведення пункцій
Зображення містить дані ультразвукового дослідження та іншу інформацію (лінії
вимірювань, криву TGC, покажчики).
Область зображення містить безпосередньо зображення і навколишню панель
(заголовок, результати вимірювань, палітри, параметри сканування), які друкуються або
зберігаються в залежності від дій користувача.
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4.3. Компоненти області зображення
1

2

4

3

5

Компоненти області зображення
Ном
Компонент
Опис
1
Зображення
Зображення містить дані ультразвукового дослідження та нанесену на зображення
інформацію (лінії, TGC криву, лінії вимірювань).
2
Заголовок
Заголовок зображення містить дані пацієнта і клініки, тип дослідження. Також в
зображення
заголовку відображається тип використовуваного датчика.
3
Ліва частина області
зображення
У лівій частині області зображення показані палітри і маркери тіла.
4
Права частина області
У правій частині області зображення показані поточні значення найбільш значущих
зображення
параметрів сканування.
5
Результати вимірів
Область результатів вимірювань містить значення вимірювань на поточному
зображенні.
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4.4. Головне вікно та регульовані параметри
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
11
12

14

13

15

Ном
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Опис
Клавіша, яка показує тип активного в даний момент датчика. Якщо до системи підключено
кілька датчиків одночасно, натисніть цю клавішу, щоб перемкнути датчик.
Клавіші для вибору режиму сканування (B, M, B + B та інші в залежності від обраних опцій).
Клавіша включення лівої панелі та клавіша управління масштабом зображення
Клавіша включення правої панелі, загальні виміри.
Клавіша включення правої панелі, спеціальні ввиміри та розрахунки.
Клавіша включення/виключення панелі зі зменшеними копіями зображень
Клавіша управлення кінопетльою
Автоматичне налаштування зображення (оптимізація), якщо дана функція доступна в поточному режимі
Клавіша доступу до головного меню
Індикатор обраного засобу вимірювання.
Вихід з програми
Згорнути вікно
Вибір сторінки з налаштуванням параметрів режиму сканування, якості зображення. Панель управління
містить кілька сторінок
Вибір сторінки з параметрами вимірів
Клавіша "Freeze / Run", яка зупиняє / запускає процес ультразвукового сканування.
Клавіша для включення лівої панелі управління В, М та інших режимів сканування для зміни параметрів
сканування у відповідному режимі
Клавіша налаштування TGC
Клавіша налаштування палітр (або колірних карт).
Клавіша вибору передустановок дослідження
Клавіша відкриття карти пацієнта
Збереження зображення (або відео) в залежності від останньої проведеної операції
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Ном
22
23
24
25
26

Опис
Відкриття зображення (або відео)
Збереження / Друк звіту з вимірами і розрахунками або формування нового звіту (залежно від останньої дії)
Друк поточного зображення або інший операції із зображенням в залежності від останньої проведеної
операції
Відправка зображення або звіту на E-mail
Клавіша перемикання кадрів в кінопетлі в режимі Freeze
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4.5. Регульовані параметри
У цьому розділі міститься опис основних регульованих параметрів меню, які використовуються для настройки
сканування, проведення вимірювань та інших операцій. Інтерфейс може мати деякі відмінності функціональних клавіш
від зображених нижче, але основні принципи їх використання однакові. Велика частина клавіш відповідає стандартним
клавішах операційної системи Windows.
Опис

Зовнішній вигляд

Клавіша управління
Кожна клавіша пов'язана з певною функцією, для активації функції
підведіть курсор до клавіші і натисніть ліву кнопку миші.
Ту саму дію можна здійснити, натиснувши відповідну гарячу клавішу
(наприклад F2).
Будь ласка. Зверніть увагу, що клавіші виглядають по-різному в активному
і неактивному стані. Коли клавіша не активна, вона підсвічена сірим і
виконати операцію неможливо.

Клавіші зміни значення параметру з меню
Дві великі клавіші ( "<" і ">") використовуються для вибору значення
параметра із запропонованого списку значень. Над клавішею вказано
назву параметра (наприклад, Глибина), поточне значення параметра
(наприклад, 80), одиниці виміру (наприклад, мм). Натисніть "<", щоб
вибрати попереднє значення параметра. Натисніть ">" для вибору
наступного
значення
параметра
зі
списку.
Одна менша клавіша ( "v") використовується для відкриття варіантів
вибору параметру. Для перегляду всього списку запропонованих значень
параметра, натисніть клавішу "v" лівою кнопкою миші. Із списку виберіть
бажане значення і натисніть на ньому лівою кнопкою миші. Поточне
значення параметра зміниться на вибрану користувачем. Так само
необхідне значення зі списку можна вибрати натисканням клавіш Вгору і
Вниз на клавіатурі і натиснути "Enter" на клавіатурі для підтвердження.
Значення параметра так само можна змінити, відкривши список значень і
вибрати потрібну показник, прокручуючи колеса мишки без натискання
клавіш.
Інший спосіб змінити значення параметра - вибрати параметр і змінити
його значення за допомогою стрілою вліво / вправо на клавіатурі.
Параметр може бути обраний натисканням гарячої клавіші на клавіатурі
(наприклад клавіші "D" для вибору параметра Глибина). Будь ласка,
зверніть увагу, що гарячі клавіші дозволяють вибрати параметри, з якими
велася робота в останній раз. Для навігації у відкритому меню Прокрутіть
вгору або Вниз на клавіатурі.
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Опис

Зовнішній вигляд

Смуга регулювання
Над смугою регулювання вказано назву параметра (наприклад, Power),
поточне значення (наприклад, 47), одиниці виміру (наприклад,%).
Для зміни значення параметра перемістіть повзунковий регулятор за допомогою
мишки уздовж смуги регулювання, при переміщенні утримуйте ліву кнопку миші.
Відпустіть кнопку миші тільки після переміщення регулятора в потрібне
положення.
Так само необхідне значення можна вибрати натисканням лівої кнопки миші на
смугу регулювання. Повзунковий регулятор переміститься в точку натискання.
Або, щоб змінити значення параметра - перемістити курсор на смугу регулювання
і за допомогою коліщатка миші вибрати потрібне положення регулятора.

Рамки для позначки
Рамка для позначки звично показує доступна зазначена опція чи ні. Опція
активна (наприклад, змінено напрям сканування), якщо у відповідній рамці
зроблено
відмітку
("x").
Щоб встановити позначку клацніть лівою кнопкою миші в області рамки.

Клавіша з меню
Клавішу управління можна натиснути за допомогою лівої кнопки миші або за
допомогою
гарячої
клавіші
на
клавіатурі.
При натисненні лівої кнопки миші на меншу клавішу з позначкою "v" з'являється
меню зі списком можливих дій або значень. Остання обрана дія стає дією за
замовчуванням для великої клавіші і що б повторити дію знову, необхідно
натиснути велику клавішу, без вибору його з меню.
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Опис

Внешний вид

Спливаюче меню
Спливаюче меню зазвичай містить список можливих значень або
параметрів. Для вибору необхідного параметра викличте список,
натиснувши на значок у вигляді трикутника і зі списку виберіть потрібний
параметр. Список закриється автоматично.

Зверніть увагу, що ряд функцій може бути недоступними для типу датчика, підключеного в даний момент, або для
обраного типу сканування чи для обраної конфігурації системи.

S_EchoWaveII_Software_User_Manual_UA.ПосібникКористувача.v01.docx.TELEMED
Посібник користувача Echo Wave II

2020.03.31

Стор. 14 з 82

5.

Індикатор статусу ультразвукової системи

Якщо датчик підключений правильно, на клавіші перемикання датчиків зазначений тип і назва підключеного датчика
(або "Датчик не підтримує" якщо підключений датчик не підтримується). Якщо датчик не підключений, на клавіші
відображається "Немає датчика". Це означає, що для початку сканування необхідно перевірити правильність
підключення датчика.
Якщо ультразвуковий сканер укомплектований батареєю живлення (опціонально), програмне забезпечення буде
показувати статус батареї в правому нижньому кутку екрану.

6.

Початок дослідження

Для того щоб розпочати дослідження дотримуйтесь вказівок:

1. Натисніть клавішу "Пацієнт"
, яка розташована на нижній панелі управління або натисніть гарячу клавішу "8".
2. У відкритому вікні Інформація про пацієнта натисніть "Новий пацієнт". Перш за все введіть ім'я пацієнта і інші дані (При
натисканні "Нове дослідження" очистяться все поля крім Ім'я пацієнта, ID, Дата народження).
3. Виберіть тип дослідження.
4. Введіть інформацію про пацієнта (наприклад, дату народження, ID, стать).
5. Введіть ім'я лікаря, котрий проводить дослідження.
6. Чи використовуєте предустановки для обраного типу дослідження.
7. Натисніть кнопку "OK" для закриття вікна Пацієнт. Всі результати вимірювань, які проводилися раніше будуть загублені
і система буде готова до дослідження нового пацієнта.
Поле для коментарів в нижній частині діалогового вікна Пацієнт дозволяє вносити коментарі до
дослідження, які можуть входити до звіту. Щоб редагувати параметри налаштування введення натисніть "Налаштування".
Клавіші "Редагувати" і "Зберегти", які розташовані нижче імені лікаря, який проводить дослідження, дозволяють вводити і
зберігати
список
імен
лікарів
з
можливістю
вибору
необхідного
імені
зі
списку.
Також можна ввести назву лікувального закладу. Це можна зробити так - натисніть "Меню-> Інструменти-> Опції" і виберіть
"Загальне".

6.1. Використання протоколу DICOM
Система дозволяє користуватися сервісом DICOM і відправляти зображення по протоколу DICOM PACS (Picture Archiving
and
Communication
System).
Назва, IP адреса і порт необхідно вказати в налаштуваннях ("Меню-> Інструменти-> Параметри-> DICOM").
Якщо сервер DICOM підтримує різні настройки, то існує можливість налаштувати систему через "Меню-> Інструменти->
Параметри-> DICOM".
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Якщо у вас є сервер DICOM Worklist, пацієнта для дослідження можна вибирати з DICOM Worklist, який відкривається
клавішею "Вибрати пацієнта з DICOM worklist" у вікні "пацієнт".
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Функція "Запит DICOM worklist" дозволяє групувати пацієнтів за наступними параметрами:
• По даті
• По часу
• По порядковому номеру
• По імені
• По ID пацієнта
• За датою народження
Якщо поле для запиту залишиться порожнім, сервер не виробляє фільтрацію списку. При введенні дати і часу формат
введення повинен збігатися з використовуваним форматом Windows.
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7.

Послідовність дій при типовому ультразвуковому дослідженні
Для проведення ультразвукового дослідження дотримуйтесь таких вказівок:

1. Відкрийте вікно з інформацією про пацієнта, нажимаючи клавішу "Пацієнт"
(або відповідну горячу клавішу
"8"). Натисніть клавішу "Новий пацієнт" для створення нової карти пацієнта. Вкажіть тип дослідження та введіть дані

пацієнта. Закрийте вікно "Пацієнт" нажаттям клавіші "OK"
.
2. Виберіть необхідний режим сканування натисканням відповідної клавіші на панелі управління, або натисканням гарячої
клавіші.
3. Якщо сканування проходить в режимі М, відрегулюйте положення М-лінії. Якщо сканування відбувається в режимі
кольорового допплера, відредагуйте положення і розмір рамки. Якщо сканування відбувається в режимі
постійнохвильового допплера, відредагуйте положення і розмір контрольного обсягу.
4. При необхідності, налаштуйте якість зображення за допомогою клавіш на панелі управління.
5. Проведіть дослідження.

6. Натисніть клавішу "Freeze/Run"
або Пробіл на клавіатурі для отримання Стоп-кадру.
7. При необхідності, проведіть необхідні виміри й обчислення.
8. Додайте анотації та маркери тіла.
9. Збережіть і / або надрукуйте зображення і звіт.

10. Натисніть клавішу "Freeze/Run"
або Пробіл на клавіатурі для того, щоб знову розпочати сканування.
11. Повторюйте кроки 2-10 для проведення подальших дослідженнях в різних режимах.
Зверніть увагу, що програмне забезпечення може призупинити ультразвукове сканування не тільки за зверненням, а й
автоматично, коли простій більше 15 хвилин.
Автоматичний перехід в режим стоп-кадру при простої необхідний для продовження терміну служби датчиків.
Якщо Ви хочете відключити цю функцію, відкрийте вікно Опції ( "Меню-> Інструменти-> Опції"), виберіть "Управління
сканірованіем-> Загальна", потім у вкладці "Automatical freeze" приберіть позначку навпроти "Enable Auto Freeze" і
закрийте діалогове вікно натисканням клавіші "OK".
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8.

Вибір режиму сканування

Для отримання Стоп-кадру при будь якому режимі роботи нажміть клавішу "Freeze/Run"
розташована в лівому нижньому кутку на панелі управління або нажміть пробіл на клавіатурі.

, яка

Перед вибором режиму сканування зображення повинно бути в режимі реального часу.

Якщо зображення в режимі Стоп-кадр, нажміть клавішу "Freeze/Run"
розпочати ультразвукове дослідження.

Для включення режиму B (2D), нажміть клавішу "B режим"
клавішу "F1" на клавіатурі.

або пробіл на клавіатурі, щоб

на верхній панелі управління або гарячу

Щоб вибрати потрібний режим сканування, скористайтеся клавішами на верхній панелі управління (або гарячими
клавішами F1-F6, гарячі клавіші вказані на відповідних клавішах панелі управління).
Зображення на
клавіші

Опис
B (2D) режим (B - Brightness)
Режим 2В (B+B)
Режим 4В (4B)
B режим з M-лінією
M режим (M - Motion)
B+M режим
Кольоровий допплер: CFM/ЦДК режим (CFM - Color Flow Mapping)
Енергетичний допплер: PDI режим (PDI - Power Doppler Imaging)
Направлений енергетичний допплер: DPDI (Directional PDI) режим
B режим с PW-линией
Постійнохвильовий допплер: PW режим (PW - Pulsed Wave)
B+PW режим (переключення між B, PW або обидва (дуплекс))
Режим ЦДК з PW-лінією
Режим ЦДК + PW режим (переключення між ЦДК таPW або разом
(Триплекс))

Зверніть увагу, що положення гарячих клавіш зафіксовано, але призначення клавіш на панелі може змінюватися
в
залежності
від
поточного
режиму
сканування.
Набір режимів сканування залежить від конфігурації конкретного сканера. Якщо клавіша недоступна для використання,
значить ця функція не підтримується даними сканером або функція недоступна в поточному режимі сканування.
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8.1. B режим
Для переходу в режим В дотримуйтесь вказівок:

1. Нажміть клавішу "B режим"
на верхній панелі управління або нажміть гарячу клавішу "F1" на клавіатурі.
2. Здійсніть налаштування зображення, використовуючи ліву панель управління.

3. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавіатурі для отримання стоп-кадру.
4. Якщо необхідно, проведіть вимірювання і додайте анотації.
5. Якщо необхідно, збережіть і / або роздрукуйте зображення і звіт.

6. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавіатурі для переходу в режим реального часу та початку
сканування.
7. Повторюйте кроки 2-6 для роботи в режимі В.
8.2. Режим B + B
Для переходу в режим В + В дотримуйтесь вказівок:

1. Якщо зображення знаходиться в режимі стоп-кадру, нажміть клавішу "Freeze/Run"
клавіатурі.

2. Якщо поточний режим сканування не В режим, нажміть клавішу "B режим"
переходу в режим В.
3. Проведіть налаштування зображення, використовуючи ліву панель управління.

або пробіл на

або гарячу клавішу "F1" для

4. Нажміть клавішу “В+В"
на верхній панелі управління або гарячу клавішу "F3" на клавіатурі для переходу в
режим В+В – для появи на екрані двох зображень в режимі В.
Зображення зліва буде в режимі реального часу, зображення праворуч буде в режимі стоп-кадру.
5. При необхідності перемикання режимів реального часу і стоп-кадру на зображеннях

нажміть клавішу “В+В”
на верхній панелі управління або гарячу клавішу "F3" на клавіатурі. Повторіть цю
дію необхідну кількість разів для отримання якісних зображень.

6. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавіатурі для зупинки процесу сканування.
7. Проведіть необхідні вимірювання і обчислення.
8. При необхідності, збережіть і / або роздрукуйте зображення і звіт.
9. Використовуйте клавіші "В + В" або гарячу клавішу "F3" для вибору зображення на екрані.

10. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавіатурі для початку сканування.
11. Повторюйте кроки 5-10 для роботи в режимі В + В.

Примітка. Натискання правої кнопки миші на зображенні дозволяє перейти в режим стоп-кадру і назад в режим
реального часу (опціонально).
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8.3.Режим 4B
Для переходу в режим 4В дотримуйтесь вказівок:

1. Якщо зображення знаходиться в режимі Стоп-кадр, нажміть клавішу "Freeze/Run"

або пробіл на клавіатурі.

2. Якщо режим В не включено, нажміть клавішу "B режим"
або гарячу клавішу "F1" на клавіатурі.
3. Змінюйте настройки режиму та якість зображення, використовуючи клавіші лівої панелі управління.

4. Нажміть клавішу “v” справа від клавіші “Режим 2В"

, та з списку, що з'явився, выберіть

“Режим 4В”. Зображення на клавіші зміниться
.
Програма перейде в режим 4В. Ліве зображення в верхньому ряду знаходиться в режимі реального часу, інші – в режимі
стоп-кадр.
5. Для того, щоб заморозити одне зображення та перевести інше в режим реального часу, нажміть клавішу “Режим 4В”

або гарячу клавішу "F3" на клавіатурі.

6. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавіатурі для того, щоб зупинити сканування.
7. Проведіть необхідні вимірювання, додайте анотації.
8. Збережіть і / або надрукуйте зображення.
9. Використовуйте кнопку з "Режим 4В" або гарячу клавішу "F3" на клавіатурі для вибору потрібного зображення.

10. Нажміть клавішу
або пробіл на клавіатурі для того, щоб відновити сканування на обраному зображенні.
11. Повторюйте кроки 5-10 для роботи в даному режимі.
Зауваження. Натискання правої кнопки миші на зображенні дозволяє перейти в режим стоп-кадру і назад в режим
реального часу (опційно).
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8.4.B+M режим
Для переходу в режим B+M дотримуйтесь вказівок:

1. Якщо зображення знаходиться в режимі Стоп-кадр, нажміть клавішу "Freeze/Run"

або пробіл на клавіатурі.

2. Якщо режим В не включено, нажміть клавішу "B режим"
або гарячу клавішу "F1" на клавіатурі.
3. Змініть настройки режиму і якість зображення, використовуючи клавіші лівої панелі управління.

4. Нажміть клавішу "B режим з M-лінією" ("M-лінія")
на панелі управління або гарячу клавішу "F2" на клавіатурі
для переключення в режим В з М-лінією.
5. Відрегулюйте положення М-лінії, натиснувши ліву кнопку миші або за допомогою клавіші "Положення лінії" на панелі
управління.

6. Нажміть клавішу "B+M режим"
на панелі управління або гарячу клавішу "F2" на клавіатурі.
7. Відрегулюйте положення М-лінії, натиснувши ліву кнопку миші або за допомогою клавіші "Положення лінії" на панелі
управління.
8. Налаштуйте якість зображення, використовуючи клавіші лівої панелі управління.

9. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавіатурі для отримання Стоп-кадру.
10. Проведіть необхідні вимірювання, додайте анотації.
11. Збережіть і / або надрукуйте зображення.

12. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавіатурі для відновлення сканування.
13. Повторюйте кроки 4-12 для продовження роботи в даному режимі.

14. Нажміть клавішу "B mode"

або гарячу клавішу "F1" hotkey для переходу в режим В.

Розташування зображень на екрані (зліва-праворуч або одне під іншим) можна вибрати в настройках (Меню->
Інструменти-> Параметри-> Зовнішній вигляд-> Загальна).
8.5.M режим
Для переключення в режим М дотримуйтесь вказівок:

1. Якщо зображення в режимі Стоп-кадр, нажміть клавішу "Freeze/Run"

2. Якщо режим В не включено, нажміть клавішу "B режим"

3. Нажміть клавішу "B режим з M-лінією" ("M-лінія")
для переключення в режим В з М-лінією.

або пробіл на клавіатурі.

або гарячу клавішу "F1" на клавіатурі.

на панелі управління або гарячу клавішу "F2" на клавіатурі
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4. Відрегулюйте положення М-лінії, натиснувши ліву кнопку миші або за допомогою клавіші "Положення лінії" на панелі
управління.

5. Нажміть клавішу "M режим"
зображення в режимі М.

на панелі управління або гарячу клавішу "F4" на клавіатурі для отримання

6. Нажміть клавішу "B режим з M-лінією" ("M-лінія") (опційно)

на панелі управління або гарячу клавішу "F4" на

клавіатурі, налаштуйте положення М-лінії, потім знову нажміть клавішу "M режим"
або "F4" для отримання
зображення в режимі М.
7. Налаштуйте параметри режиму і якість зображення, використовуючи клавіші лівої панелі управління.

8. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавіатурі для переходу в режим Стоп-кадр.
9. Проведіть необхідні вимірювання, додайте анотації.
10. Збережіть і / або надрукуйте зображення.

11. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавіатурі для відновлення сканування.
12. Повторюйте кроки 4-11 для продовження роботи в режимі М.

13. Нажміть клавішу "B режим"

або гарячу клавішу "F1" на клавіатурі для переходу в режим В.
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8.6.Кольорове допплерівське картування (опційно)

Для переходу в режим КДК дотримуйтесь вказівок:

1. Якщо зображення знаходиться в режимі Стоп-кадр, нажміть клавішу "Freeze/Run"

або пробіл на клавіатурі.

2. Якщо режим В не включено, нажміть клавішу "B режим"
або гарячу клавішу "F1" на клавіатурі.
3. Налаштуйте параметри режиму і якість зображення, використовуючи клавіші лівої панелі управління.

4. Нажміть клавішу "Режим КДК"
переключення в режим КДК.

на панелі управління або нажміть гарячу клавішу "F5" на клавіатурі для

5. Нажимайте клавішу
на панелі управління або гарячу клавішу "F4" на клавіатурі допплер для перемикання
режимів кольорового доплера: КДК, Енергетичний допплер, Направлений енергетичний допплер (опціонально).
6. Виберіть необхідний режим (КДК, Енергетичний допплер, Направлений енергетичний (опційно)) з меню, нажимаючи

клавішу "v"
та вибираючи потрібний пункт меню.
.
7. Налаштуйте положення і розмір рамки, використовуючи клавіші панелі «Вікно КДК». Налаштувати положення і розмір
вікна КДК можна за допомогою миші - натисніть ліву кнопку миші, перемістіть вікно КДК в потрібне місце на зображенні і
знову натисніть ліву кнопку миші. Розмір вікна також можна змінити за допомогою миші. Для того щоб змінити розмір
вікна, підведіть курсів до кордону, натисніть ліву кнопку миші, налаштуйте розмір вікна і знову натисніть ліву кнопку
миші.
8. Налаштуйте параметри режиму і якість зображення, використовуючи клавіші лівої панелі управління.

9. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл для переходу в режим Стоп-кадр.
10. Проведіть необхідні вимірювання, додайте анотації.
11. Збережіть і / або надрукуйте зображення.

12. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавиатурі для відновлення сканування.
13. Повторюйте кроки 6-12 для продовження роботи у даному режимі.

14. Нажміть клавішу "B режим"

або гарячу клавішу "F1" на клавіатурі для переключення в режим В.
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8.7.Режим B+PW, дуплекс (опційно)
Для переключення в режим B+PW дотримуйтесь вказівок:

1. Якщо зображення знаходиться в режимі Стоп-кадр, нажміть клавішу "Freeze/Run"

або пробіл на клавіатурі.

2. Якщо режим В не включено, нажміть клавішу "B режим"
або гарячу клавішу "F1" на клавіатурі.
3. Налаштуйте параметри режиму і якість зображення, використовуючи клавіші лівої панелі управління.

4. Нажміть клавішу "B+PW режим"
на панелі управління або гарячу клавішу "F6" на клавіатурі для переходу в
дуплексний режим, В зображення в режимі реального часу та крива PW в режимі Стоп-кадру.
5. Натисніть ліву кнопку миші для редагування положення контрольного об'єму. Або використовуйте клавіші панелі
"Положення лінії PW" в лівій частині екрана. Налаштуйте положення і розмір контрольного обсягу.

6. Нажміть клавішу "B+PW режим"
або гарячу клавішу "F6" на клавіатурі знову для того, щоб
«Заморозити»
В
зображення
і
перемкнути
криву
PW
в
режим
реального
часу.
7. Налаштуйте розмір і положення контрольного об'єму, натиснувши ліву кнопку миші або використовуючи клавіші на
панелі
управління.
8. Налаштуйте параметри режиму PW і якість зображення, використовуючи клавіші на панелі управління.

9. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавіатурі для отримання стоп-кадру.
10. Проведіть необхідні вимірювання, додайте анотації.
11. Збережіть і / або надрукуйте зображення.

12. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавіатурі для відновлення сканування.
13. Повторіть кроки 4-12 для продовження роботи в режимі B + PW.

14. Нажміть клавішу "B режим"

або гарячу клавішу "F1" на клавіатурі для перемикання в режим В.

Залежно від обраної конфігурації, натиснувши клавішу "B + PW режим" (гаряча клавіша "F6") можна змінювати статус
режимів: B в реальному часі + PW в реальному часі (Дуплекс), B стоп-кадр + PW в реальному часі.
Розташування зображень B і PW можна вибрати в настройках (Меню-> Інструменти-> Параметри-> Зовнішній вигляд->
Загальна).
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8.8.Режим PW (опційно)
Для перемикання в режим PW дотримуйтесь вказівок:

1. Якщо зображення в режимі Стоп-кадр, нажміть клавішу "Freeze/Run"

2. Якщо режим В не включено, нажміть клавішу "B режим"

або пробіл на клавіатурі.

або гарячу клавішу "F1" на клавіатурі.

3. Нажміть клавішу "B+PW режим"
на панелі управління або гарячу клавішу "F6" на клавіатурі на клавіатурі для
переходу в дуплексний режим - В зображення в режимі реального часу і крива PW в режимі Стоп-кадру.
4. Натисніть ліву кнопку миші для редагування положення контрольного об'єму. Або використовуйте клавіші панелі
"Положення лінії PW" в лівій частині екрана. Налаштуйте положення і розмір контрольного обсягу.

5. Нажміть клавішу "PW режим"
зображення режиму PW.

на панелі управління або гарячу клавішу "F4" на клавіатурі для перемикання на

6. Нажміть клавішу "B режим з PW-лінією" ("PW-лінія")
на панелі управління або гарячу клавішу "F4" на
клавіатурі, щоб увімкнути режим В з лінією PW, налаштуйте положення лінії і розмір контрольного об’єму, потім знову

нажміть клавішу "PW режим"
або гарячу клавішу "F4" на клавіатурі для перемикання на зображення в режимі
PW.
7. Налаштуйте параметри режиму і якість зображення, використовуючи клавіші лівої панелі управління.

8. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавіатурі для отримання стоп-кадру.
9. Проведіть необхідні вимірювання, додайте анотації.
10. Збережіть і / або надрукуйте зображення.

11. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавіатурі для відновлення сканування.
12. повторяти кроки 4-11 для продовження роботи в даному режимі.

13. Нажміть клавішу "B режим"

або "F1" для переходу в режим В.
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8.9.Режим ЦДК + PW, триплексний (опційно)
Для перемикання в режим Кольоровий Допплер + PW режим дотримуйтесь вказівок:

1. Якщо зображення в режимі Стоп-кадр, нажміть клавішу "Freeze/Run"

або пробіл на клавіатурі.

2. Якщо режим В не включено, нажміть клавішу "B режим"
або гарячу клавішу "F1" на клавіатурі.
3. Налаштуйте параметри режиму і якість зображення, використовуючи клавіші лівої панелі управління.
4. Виберіть необхідний режим кольорового допплера, налаштуйте положення та розмір вікна КДК. Налаштуйте параметри
режиму КДК, використовуючи панель управління.

5. Нажміть клавішу "CFM+PW режим" ("PDI+PW режим", "DPDI+PW режим")
на панелі
управління або гарячу клавішу "F6" на клавіатурі для перемикання в режим КДК з лінією PW і зображенням PW в режимі
стоп-кадр.
6. Клацніть лівою кнопкою миші по зображенню і відрегулюйте положення його контрольного об'єму, або використовуйте
клавіші панелі управління.

7. Нажміть клавішу "CFM+PW режим" ("PDI+PW режим", "DPDI+PW режим")
або гарячу клавішу "F6" на
клавіатурі для переходу режиму КДК в режим стоп-кадру і PW-зображення в режим реального часу.
8. Налаштуйте положення і розмір контрольного обсягу.
9. Налаштуйте параметри режиму і якість зображення, використовуючи клавіші панелі управління.

10. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавіатурі для переходу в режим Стоп-кадр.
11. Проведіть необхідні вимірювання, додайте анотації.
12 Збережіть і / або надрукуйте зображення.

13. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл
14. Повторюйте кроки 4-13 для продовження роботи в режимі.

15. Нажміть клавішу "B режим"

на

клавіатурі для відновлення сканування.

або "F1" для переходу в режим В.

Залежно від обраної конфігурації, клавіша "CFM + PW режим" (гаряча клавіша "F6") може перемикати статуси зображень:
CFM в реальному часі + PW в реальному часі (TТріплексний режим), CFM стоп-кадр + PW в реальному часі. Якщо система
не підтримує Тріплексний режим - CFM в реальному часі + PW стоп-кадр, CFM стоп-кадр + PW в реальному часі.
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8.10.Режим ЦДК та PW (опційно)
Система підтримує режими КДК і режим імпульсно-хвильового допплера. Для перемикання між режимами дотримуйтесь
вказівок:

1. Якщо зображення в режимі Стоп-кадр, нажміть клавішу "Freeze/Run"

або пробіл на клавіатурі.

2. Якщо режим В не включено, нажміть клавішу "B режим"
або гарячу клавішу "F1" на клавіатурі.
3. Налаштуйте параметри режиму і якість зображення, використовуючи клавіші лівої панелі управління.
4. Виберіть необхідний режим кольорового допплера, налаштуйте положення та розмір вікна КДК. Налаштуйте параметри
режиму КДК, використовуючи панель управління.

5. Нажміть клавішу "CFM+PW режим" ("PDI+PW режим", "DPDI+PW режим")
на панелі управління або гарячу
клавішу "F6" на клавіатурі для перемикання в режим КДК з лінією PW і зображенням PW в режимі стоп-кадр.
6. Клацніть лівою кнопкою миші по зображенню і відрегулюйте положення його контрольного об'єму, або використовуйте
клавіші панелі управління.

7. Нажміть клавішу "PW режим"
на панелі управління або гарячу клавішу "F4" на клавіатурі для переходу на
PW зображення.
8. Натисніть "КДК з лінією PW" ("PW-лінія (КДК)", "PW-лінія (PDI)", "PW-лінія (DPDI)")

на панелі управління або гарячу клавішу "F4" для отримання зображення в режимі КДК в реальному часі і
зображенні PW в режимі стоп-кадру, налаштуйте положення та розмір контрольного об’єму, потім нажміть клавішу "PW

режим"
або гарячу клавішу "F4" на клавіатурі для отримання зображення в режимі PW.
9. Налаштуйте параметри режиму PW і якість зображення, використовуючи клавіші на панелі управління.

10. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавіатурі для отримання стоп-кадру.
11. Проведіть необхідні вимірювання, додайте анотації.
12 Збережіть і / або надрукуйте зображення.

13. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
бо пробіл на клавіатурі для відновлення сканування.
14. Повторюйте кроки 4-13 для продовження роботи в режимі.

15. Нажміть клавішу "B режим"

або "F1" для переходу в режим В.
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9.

Використання передустановок

Для використання передустановок сканування дотримуйтесь вказівок:

1. Відкрийте панель управління передустановками, натиснувши клавішу "Передустановки"
панелі управління.
2. Виберіть зі списку необхідні передустановки для бажаного типу дослідження.
3. Клацніть по вибраному пункту лівою кнопкою миші.
4. Повторюйте кроки 2-3 для вибору інших установок.

на нижній

При виборі передустановки система перемикається в режим, який був збережений для даного типу дослідження.
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Для вибору передустановок можна використовувати клавіатуру:
1. Відкрийте панель управління передустановками, натиснувши клавішу "7« на клавіатурі (гаряча кнопка
"Передустановки").
2. За допомогою кнопок "Вгору" та "Вниз" для вибору потрібного пункту меню.
3. Натисніть "Enter" на клавіатуру для вибору передустановок.
4. Повторюйте кроки 2-3 для вибору інших передустановок.
Для того, що б зберегти поточні настройки як попередньої установки для подальшого використання,
дотримуйтесь наступних вказівок:

1. Відкрийте панель управління передустановками, натиснувши клавішу "Передустановки"
панелі управління.

на нижній

2. Нажміть клавішу "Зберегти"
в нижній частині панелі управління передустановками. Після цього
з'явиться запит на введення назви передустановки.

3. Введіть назву (що відрізняються від назв уже існуючих передустановок), яка буде відображатися в списку
передустановок і натисніть "OK". Діалогове вікно буде закрито, нова передустановка встановлення з'явиться в
списку.
Зверніть увагу, що зберігаються всі параметри і налаштування всіх режимів. Так, якщо попередня
передустановка створена в режимі В, в неї будуть входити і параметри всіх режимів, які були встановлені на
момент збереження передустановки.
Для того, що б видалити збережені настройки, дотримуйтесь вказівок:

1. Відкрийте панель управління предустановками, натиснувши клавішу "Передустановки"
нижній панелі управління.
2. Перемістіть курсор на назву обраної передустановки в списку.
3. Натисніть ліву кнопку миші для вибору.

на

4. Нажміть клавішу
"Видалити"
, яка розташована в нижній частині панелі управління
передустановками. Після цього з'явиться діалогове вікно, де необхідно підтвердити операцію.

5. Для видалення передустановки натисніть клавішу "Так". Для скасування видалення натисніть "Ні" або
"Скасувати".
6. Повторюйте кроки 2-5 для видалення інших передустановок.
Для видалення передустановок, не застосовуючи їх, натиснути Вгору або Вниз для вибору і натисніть
"Видалити" для видалення обраних передустановок.
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10. Кінопетля
За замовчуванням система записує останні кадри, отримані в результаті сканування, в пам’ять.
Статус пам’яті кінопетлі відображується в нижньому правому куті екрану .
Графічний індикатор показує, скільки пам'яті використано і обсяг вільного простору. Число на індикаторі
показує скільки кадрів збережено. Коли вільного місця не залишилося, нові кадри заміщають старі.

Для створення кінопетлі дотримуйтесь вказівок:
1. Виберіть режим сканування.

2. Нажміть клавішу "Freeze/Run"
або пробіл на клавіатурі для отримання стоп-кадру.
3. Виберіть потрібний кадр використовуючи клавіші покадрового відтворення кінопетлі (Попередній кадр,
Наступний кадр) в нижньому правому куті екрану.

Клавіші можна натискати, використовуючи ліву кнопку миші
або за допомогою коліщатка миші. Альтернативним способом
перемикання кадрів може служити натискання клавіш "<" і ">" поряд з
пропуском. Якщо клавіші "Попередній кадр" або "Наступний кадр"
активні (виділені), використовуйте для перемикання кадрів клавіші
вліво / вправо на клавіатурі, клавіші Home / End, і для відтворення /
паузи натиснути Вгору / Вниз.
Індикатор
показує скільки кадрів збережено, і номер поточного кадру. Наприклад, запис
"10/50" означає, що ми бачимо 10-ий кадр із записаних 50.
4. Налаштуйте якість зображення (поліпшення якості зображення, гамма-корекція, яскравість, контраст).
5. Проведіть необхідні вимірювання.
6. Роздрукуйте і / або збережіть поточне зображення при необхідності.
7. Натисніть кнопку "Freeze / Run" або пробіл на клавіатурі для відновлення сканування. Це очистить буфер і
запис кадрів почнеться спочатку.
8. Повторюйте кроки 1-7 для отримання нової кінопетлі.

Управляти кінопетлею (вибір кадру, відтворення) можна за допомогою клавіш панелі управления "Кінопетля",

яка відкриється після нажаття клавіші "Кінопетля"
клавіші F11.

на панелі управління або після нажаття гарячої
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Панель управління "Cine" під час
сканування

Після нажаття клавіші Freeze

Вибір 10-го кадру в кінопетлі

Розмір кінопетлі можна визначити в налаштуваннях (Меню-> Інструменти-> Параметри-> Управління
скануванням-> Кінопетля). Після визначення довжини кінопетлі натисніть клавішу "OK" і перезавантажте ПЗ.
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11. Налаштування зображення
Виберіть потрібний режим за допомогою клавіш панелі управління або гарячих клавіш на клавіатурі.
Для налаштування параметрів режиму сканування дотримуйтесь вказівок:
1.Відкрийте панель управління обраного режиму сканування

На мал. 1 - B режим, 2 - M режим, 3 - КДК (опційно), 4 - Режим імпульсно-хвильового допплера, 5 Налаштування TGC, 6 - Палітри і колірні карти, 7 - передустановки.
2. Кожна панель управління має кілька сторінок з параметрами, які налаштовуються. Перемикайте сторінки за
допомогою клавіші "<" і ">", розташованої в нижній частині панелі управління.
3. Виберіть параметри, які необхідно налаштувати. Використовуйте мишу або клавіші на клавіатурі.
4. Повторюйте кроки 1-3 для налаштування обраних параметрів.
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11.1. Параметри налаштування зображення в режимі В
Для налаштування параметрів в режимі В відкрийте меню, натиснувши клавішу "Параметри режиму

В"
на панелі управління або гарячу клавішу "1". У відкритій панелі параметри режиму B
розділені на 3 сторінки:
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11.1.1. Фокус
Опис
Фокус покращує зображення, підвищуючи дозвіл в конкретній області. ПЗ підтримує функцію
динамічного фокусу і функцію статичного фокусу. При динамічному фокусуванні ультразвуковий промінь
фокусується по всій довжині. При статичному фокусуванні промінь фокусується в певному місці - в зоні фокусу. В
режимі статичного фокусування є можливість вибрати кілька фокусів одночасно. Зверніть увагу, що при виборі
великої кількості фокусів (фокусних зон) частота кадрів зменшується. У режимах динамічного та статичного
фокусування необхідно вибрати глибину фокусування, глибину фокусування показує спеціальний маркер поруч
зі шкалою глибини.
Значення
Можливі значення глибини фокусування залежать від обраної конфігурації системи і від датчика. Одиниці виміру
глибини фокусування - міліметри (мм).
Налаштування
Для використання динамічного фокусування, поставте позначку навпроти
пункту "Динамічний фокус" і налаштуйте глибину фокусування,
використовуючи клавіші управління "Фокус"

.
Для використання статичного фокусування приберіть позначку навпроти
пункту "Динамічний фокус". Виберіть необхідну кількість фокусів.
Налаштуйте глибину фокусування.

Тонкощі
Для отримання більшої частоти кадрів використовуйте статичний фокус з малим числом зон фокусування
(встановіть 1 фокусну зону).

Біологічний ефект
Фокусування може впливати на TI (Температурний індекс) і MI (Механічний індекс).
11.1.2. Глибина
Опис
Глибина визначає область перегляду. Збільшуючи глибину можна розглянути більші або
глибокозалягаючі об'єкти. Зменшуючи глибину, можна розглянути структури ближче до шкірного покриву.
Значення
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Можливі значення глибини сканування залежать від використовуваного датчика. Одиниці виміру міліметри, мм. Шкала глибини на ультразвуковому зображенні прокалібрована з інтервалом 10 мм.
Налаштування

Для налаштування глибини використовуйте клавіші на панелі управління.

Біологічний ефект
Налаштування глибини може впливати на TI (Температурний індекс) і MI (Механічний індекс).
11.1.3. Динамічний діапазон
Опис
Динамічний діапазон - це здатність пристрою відображати дуже слабкі і дуже сильні сигнали
одночасно. Як правило, дослідження з максимальним значенням динамічного діапазону дає більш повну
діагностичну інформацію.
Значення
Можливі значення параметра залежать від використовуваного датчика. Одиниці виміру - децибели (дБ).
Налаштування

Для налаштування динамічного діапазону використовуйте клавіші на панелі
управління.

Тонкощі
Для автоматичного налаштування посилення, TGC і динамічного діапазону використовуйте клавіші "Оптимізація"
на верхній панелі управління (або гарячу клавішу F12).
11.1.4. Потужність
Опис
Налаштування потужності полягає в зниженні або підвищенні акустичної потужності ультразвукового
сигналу. Підвищення потужності збільшує проникаючу здатність сигналу і дозволяє отримати зображення більш
високої якості при досліджень глибоко лежачих тканин.
Значення
Значення потужності можна вибрати з інтервалу 10-100%. Одиниці виміру - відсотки (%).
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Налаштування

Для зміни значення потужності використовуйте регулятор

Зв'язок з іншими параметрами
Після того, як потужність налаштована, проведіть налаштування посилення. Якщо значення потужності було
зменшено, слід збільшити посилення. Якщо значення потужності було збільшено, слід зменшити значення
посилення.
Тонкощі
Завжди слід оптимізувати значення посилення перед збільшенням потужності.
Біологічний ефект
Налаштування потужності може впливати на TI (Температурний індекс) і MI (Механічний індекс).
Увага
Намагайтеся використовувати найменше значення потужності, щоб уникнути негативного впливу на пацієнта.
Це особливо важливо при обстеженні вагітних жінок і дітей.
11.1.5. Посилення
Опис

цього

Посилення в режимі B зменшує або збільшує коефіцієнт посилення відлуння сигналу. Налаштування
параметра
дозволяє
отримати
більш
повну
діагностичну
інформацію.

Значення
Можливе значення посилення лежить в інтервалі 10-100%. Одиниці виміру - відсотки (%).
Adjustment

Для зміни значення посилення використовуйте регулятор.

Зв'язок з іншими параметрами
Після налаштування посилення, як правило, необхідно налаштувати потужність. Якщо Ви збільшили посилення,
слід зменшити потужність. Якщо посилення було зменшено, слід збільшити потужність. Зверніть увагу, що
налаштування посилення не впливає на форму кривої TGC (Time Gain Compensation. Даний параметр відповідає
за посилення по всій глибині, а TGC - за посилення на певній глибині.
Тонкощі
Для автоматичного налаштування посилення, TGC і динамічного діапазону використовуйте клавіші "Оптимізація"
на верхній панелі управління (або гарячу клавішу F12).
11.1.6. Зміна напрямку сканування
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Опис
Зміна напрямку сканування дозволяє змінювати напрямок ультразвукового променя без повороту
датчика.
Налаштування

Для зміни напрямку сканування поставте позначку навпроти "Зміни
напряму сканування"
Зв'язок з іншими параметрами
У деяких випадках (наприклад, при гінекологічному дослідженні) існує можливість повертати зображення,
використовуючи функцію "Поворот зображення".
Увага
При скануванні звертайте увагу на маркер, що відображає напрямок сканування.
11.1.7. Частота та тканинна гармоніка (THI)
Опис
Частота є характеристикою ультразвукового сигналу. При використанні високих частот підвищується
дозвіл ультразвукових зображень, але зменшується глибина дослідження. Таким чином, при проведенні
дослідження на малих глибинах слід використовувати більш високі частоти, а при дослідженні на великих
глибинах - більш низькі частоти.
Тканинна гармоніка (THI) це функція режиму В, яка пригнічує шум і артефакти зображення. THI використовує 2
різних частоти на передачу і прийом сигналу. Частота на прийом в 2 рази більше частоти на передачу. Функція
THI є опційною.
Значення.
Доступні значення частоти залежать від використовуваного датчика. Одиниці виміру - мегагерци (MHz).
Adjustment

In order to change values, use Frequency control. If THI feature is available, it is
turned on by selecting appropriate frequency with THI label.

Біологічний ефект
Налаштування частоти може впливати на TI (Температурний індекс) та MI (Механічний індекс).

11.1.8. Усереднення кадрів
Description
Усереднення кадрів - це функція, що дозволяє отримувати більш згладжені зображення і пригнічувати
артефакти зображень методом усереднення декількох кадрів. Для отримання більш згладженого зображення
використовуйте більш високі значення усереднення.
Значення
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Можливі значення відрізняються в залежності від датчика, але, як правило, вони такі: 0, 2, 3, ..., 8. Кожне
значення відображає число усереднених кадрів. Значення 0 означає, що ця функція не використовується.
Налаштування

Для зміни ступеня
налаштування.

усереднення

кадрів

використовуйте

клавіші

Увага
Зверніть увагу, що високі значення ступеня усереднення кадрів не тільки призводять до отримання більш
згладженого зображення, а й можуть стати причиною втрати невеликих елементів зображення. Збільшення
усереднення кадрів призводить до зменшення частоти кадрів.
Кут огляду
Опис
Кут огляду дозволяє змінювати площу області сканування (кут сканування). Збільшуючи кут огляду,
можна помістити в поле дослідження великі об'єкти. При зменшенні кута огляду можна домогтися більшої
частоти кадрів, що важливо, наприклад, при дослідженні серця.
Значення
Можливі значення лежать в діапазоні 50-100%. Одиниці виміру - відсотки (%).
Налаштування

Для зміни кута огляду використовуйте клавіші налаштування.

Біологічний ефект
Налаштування кута огляду може впливати на TI (Температурний індекс) та MI (Механічний індекс).

11.1.9. Фільтрація
Опис
Фільтрація ультразвукового сигналу являє собою процес, при якому змінюється інтервал значень
прийнятого ультразвукового сигналу. У загальному випадку фільтрація використовується, щоб уникнути появи
явних артефактів на зображенні.
Значення
Як правило, доступний інтервал значень 0-32.
Налаштування
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Для зміни параметрів фільтрації використовуйте клавіші управління.

11.1.10. Оптимізація зображення
Опис
Зображення може бути покращено шляхом згладжування, видалення шумів і сигналів від рухомих
тканин (наприклад, судин).
Значення
Згідно з переліком можливих методів оптимізації.
Налаштування

Якщо необхідно оптимізувати зображення, помістіть позначку в полі
навпроти "Включити". Потім виберіть бажаний метод оптимізації зі списку.

Зв'язок з іншими параметрами
Застосування оптимізації може знижувати частоту кадрів. Якщо необхідно підвищити частоту кадрів, слід
відмовитися від використання даної функції.
11.1.11. Подавлення шуму: налаштування PureView, ClearView (опційно)
Опис
Функції PureView, ClearView (опціонально) і інші застосовуються для поліпшення якості зображень, для
видалення
шумів
і
отримання
більш
згладжених
зображень.
Значення
Доступні

значення

залежать

від

обраної

конфігурації

обладнання

та

використовуваних

датчиків.

Налаштування
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Для активації функції помістіть позначку в полі навпроти "Включити" на
панелі управління. Потім виберіть необхідний рівень фільтрації.
Функція ClearView є опційною (вимагає підключення спеціального модуля).

11.1.12. Щільність ліній (опційно)
Опис
Щільність ліній регулює число ультразвукових променів, які використовуються при скануванні.
Використовуйте високу щільність променів для отримання більш чіткого зображення. Низька щільність променів
допомагає збільшити частоту кадрів, що важливо при дослідженні рухомих тканин, наприклад, серця.
Налаштування

Для регулювання щільності рядків використовуйте клавіші управління.

Біологічний ефект
Налаштування щільності ліній може впливати на TI (Температурний індекс) і MI (Механічний індекс).
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11.1.13. Негатив
Опис
Для того, щоб інвертувати палітру ультразвукового зображення, можна використовувати функцію
Негатив.
Налаштування

Для активації функції "Негатив" залиште позначку у відповідному полі.

11.1.14. Поворот зображення
Опис
Для деяких типів дослідження (наприклад, гінекологічних) може виникнути необхідність повернути
зображення, наприклад, на 180 градусів. Це можна зробити, використовуючи функцію повороту.
Значення
Повернути зображення можна під кутом 00, 900, 1800, 2700. Одиниці вимірювання - градуси (0).
Налаштування

Для того, щоб перевернути зображення на певний кут, поставте позначку у
відповідному полі.
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11.1.15. Палітра
Опис
Програмне забезпечення дозволяє налаштувати палітру зображення - гамму, яскравість і контраст.
Налаштування
Для налаштування палітри в режимі В відкрийте панель управління.

Натисніть клавішу "Налаштування палітри"
або натисніть гарячу клавішу "6".

на панелі управління

У відкритій панелі знаходяться клавіші управління палітрою. За їх
допомогою можна налаштувати гамму , яскравість , контраст
або
нажаттям клавіші "Default" повернути всі налаштування за замовчуванням.
Гамма-корекція не використовується при значенні параметра дорівнює 1,
корекція яскравості не використовується при значенні 0, корекція
контрастності
не
використовується
при
значенні
0.
Кнопка "Додати ..." дозволяє створювати і застосовувати налаштування
палітри.
Тонкощі
Перед гамма-корекцією, налаштуванням яскравості і контрасту рекомендується налаштувати якість
зображення, використовуючи посилення, TGC, потужність і динамічний діапазон.
11.2. Параметри налаштування зображення в режимі М
Для налаштування параметрів в режимі М відкрийте панель управління, натиснувши клавішу

"Параметри режиму M" на панелі управління

або гарячу клавішу на клавіатурі "2".
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11.2.1.

Положення M-лінії

Опис
Положення M-лінії (M-курсора) визначає положення лінії сканування.
Налаштування

Для налаштування положення М-лінії використовуйте клавіші управління
"Положення лінії" або клацніть лівою кнопкою миші на активному
зображенні на М-лінію.

Тонкощі
Якщо M-лінія не обрана (наприклад, так як була використана функція збільшення масштабу або інша), Ви можете
знову вибрати М-лінію натисканням на клавішу "Параметри режиму

М"

11.2.2.

на панелі управлення або гарячу клавішу "2".

Швидкість

Опис
Швидкість режиму М визначає, як швидко зображення режиму М (лінія) оновлюються на екрані. При
використанні низьких тимчасових значень параметра М-зображення заміщуються швидше, при використанні
великих значень - повільніше.
Значення
Можливі значення залежать від використовуваної конфігурації системи. Одиниці виміру - секунди (с).
Налаштування

Для налаштування швидкості в М режимі використовуйте "Швидкість
оновлення". Низькі значення відповідають швидкому оновленню кадрів.

Зв'язок з іншими параметрами
При зміні швидкості пам'ять кінопетлі буде скинута.
Біологічний ефект
Налаштування швидкості може впливати на TI (Температурний індекс) та MI (Механічний індекс).
11.2.3.

Посилення

Зверніться до вказівок по налаштуванню загального посилення в режимі В.
11.2.4.

Фільтрація

Опис
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Фільтрація ультразвукового сигналу передбачає зміну діапазону значень сигналу. У загальному випадку
ця функція використовується для видалення явних артефактів на зображенні.
Значення
Як правило, значення лежать в діапазоні 0-32. Значення 0 означає, що фільтрація не використовується.

Налаштування

Для налаштування рівня фільтрації використовуйте клавіші управління.

11.2.5.

Яскравість

Опис
Для того, щоб збільшити яскравість зображення, збільшіть значення параметра Яскравість.
Налаштування

Для налаштування яскравості зображення використовуйте клавіші
управління. При встановленні значення 0% корекція яскравості не
проводиться.

Зв'язок з іншими параметрами
Яскравість можна змінити за допомогою палітри.
Негатив
Опис
Для інвертування палітри в режимі M використовуйте функцію Негатив.
Налаштування
Для інвертування палітри помістіть позначку в полі навпроти параметра
"Негатив".

11.2.6.

Частота

Зверніться до вказівок з налаштування частоти в режимі В.

11.2.7.

Палітра

Опис
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Програмне забезпечення дозволяє зробити гамма-корекцію, налаштувати яскравість і контраст.
Налаштування
Для того, щоб налаштувати палітру в режимі М, відкрийте панель
управління палітрою, натиснувши клавішу "Палітра" на панелі

управління
або гарячу клавішу "6". У вікні, яке з'явиться,
використовуйте клавіші управління для налаштування гамми , яскравості
, контрастності
або натисніть клавішу "Default" для повернення до
налаштувань за замовчуванням.
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11.3. Параметри налаштування зображення в режимі Кольорового допплерівського картування
Для налаштування параметрів в режимі КДК використовуйте панель управління, натиснувши клавішу

"Параметри режиму КДК"
на панелі управління або нажміть гарячу клавішу "3".
Використовуйте цю клавішу так само для вибору вікна КДК і налаштування його положення і розміру.
Панель управління параметрами режиму КДК розділена на 2 сторінки:

Зверніть увагу, що режим КДК є опційним і може бути відсутнім в обраній конфігурації.
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11.3.1. PRF (Частота повторення імпульсів)
Опис
Частота повторення імпульсів (PRF) змінює діапазон вимірюваних швидкостей. Діапазон швидкостей
відображається в кГц. PRF повинна бути досить високою, щоб запобігти накладення спектрів сигналів.
Значення
Можливі значення лежать в інтервалі 0.5-10 кГц. Одиниці виміру - кілогерц (кГц).
Налаштування

Для налаштування параметру використовуйте клавіші управління.

Тонкощі
Після підвищення частоти повторення імпульсів слід налаштувати акустичну потужність.
Біологічні ефекти
Налаштування частоти повторення імпульсів може впливати на TI (Температурний індекс) та MI (Механічний
індекс).
11.3.2. Посилення
Опис
Посилення кольору в режимі КДК передбачає зниження або збільшення рівня прийнятого луна-сигналу.
Посилення кольору дозволяє налаштувати колір по всій площі судини. Значення посилення повинно бути досить
високим для того, щоб досягти гарної чутливості до руху і досить низькою, щоб уникнути появи шумів на
зображенні.
Значення
Можливі значення параметру лежать в діапазоні 10-100%. Одиниці виміру - відсотки (%).
Налаштування

Для налаштування параметру використовуйте клавіші управління.

11.3.3. Потужність
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Опис
Налаштування потужності дозволяє зменшувати і збільшувати акустичну потужність сигналу.
Значення
Можливі значення параметру лежать в діапазоні 10-100%. Одиниці виміру - відсотки (%).
Налаштування

Для налаштування параметру використовуйте клавіші управління.

11.3.4. Кут сканування
Опис
Налаштування кута сканування для лінійного датчика дозволяє змінити кут падіння ультразвукового сигналу
вліво / вправо на 10 градусів. Ця функція дозволяє домогтися оптимального кута між ультразвуковим променем
і напрямком потоку.
Значення
Можливі значення лежать в діапазоні 0, ± 10 градусів. Одиниці виміру - градуси.
Налаштування

Для налаштування параметру використовуйте клавіші управління.
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11.4. Параметри налаштування зображення в режимі
Імпульсно-хвильового допплера (PW)
Для налаштування параметрів в режимі постійнохвильового допплера (PW) натисніть клавішу ,

"Параметри режиму PW"

або гарячу клавішу "4".

Зверніть увагу, що режим постійнохвильового допплера є опційним і може бути відсутнім в обраній
конфігурації.
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11.4.1. Положення та розмір контрольного об’єму
Опис
Налаштування розміру і положення контрольного об'єму в режимі PW дозволяє розташувати його в зоні
інтересу. Контрольний об'єм зображений у вигляді двох паралельних ліній. Зменшення контрольного обсягу
призводить до збільшення чутливості. Розмір контрольного обсягу можна збільшити при дослідженні великих
судин.
Значення
Розмір контрольного об'єму змінюється в діапазоні 1-10 мм, можуть бути відмінності в залежності від
типу датчика. Одиниці виміру - міліметри (мм).
Налаштування

Для того, щоб налаштувати положення контрольного об'єму
використовуйте клавіші управління або натисніть гарячу клавішу "4"

11.4.2. HPRF (Висока частота повторення імпульсів)
Опис
Висока частота повторення імпульсів (HPRF) регулює діапазон відображуваних швидкостей. Діапазон
швидкостей відображається в кГц. Частота повторення імпульсів повинна бути встановлена досить високою, що
б уникнути накладення сигналів. Якщо швидкість потоку вище, ніж частота повторення імпульсів, на екрані
будуть відображатися накладення сигналів. Якщо частота повторення імпульсів занадто низька, то кровотік з
низькою швидкістю не буде відображатися. Протягом дослідження необхідно змінювати частоту повторення
імпульсів, в залежності від швидкості потоку.
Функція HPRF може бути обрана безпосередньо з налаштувань PRF.
Значення
Якщо функція HPRF доступна, допустимі значення лежать в інтервалі 1-15 кГц. Значення параметрів
залежать від поточного режиму і глибини сканування. Одиниці виміру - кілогерц (кГц).
Налаштування

Для налаштування частоти повторення імпульсів використовуйте клавіші
управління.
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11.4.3. Звук
Опис
Налаштування звуку дозволяє регулювати рівень звукових сигналів.
Значення
Можливі значення лежать в інтервалі 10-100%. Одиниці виміру - відсотки (%).
Налаштування

Для налаштування використовуйте клавіші управління.

11.4.4. Частота
Опис
Частота є характеристикою ультразвукового сигналу. За допомогою використання високих значень
частот можна отримати зображення з кращим дозволом, але при цьому зменшується можлива глибина
дослідження.
Значення
Значення частоти залежать від використовуваного датчика і обраної конфігурації системи. Одиниці
виміру - мегагерци (МГц).
Налаштування

Для налаштування використовуйте клавіші управління.

11.4.5. Згладжування
Опис
Ця функція дозволяє отримувати більш згладжені зображення.
Значення
Можливі значення залежать від використовуваного датчика і від обраної конфігурації. Параметр не має
одиниць вимірювання.
Налаштування
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Для налаштування використовуйте регулятор
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11.4.6. Колірні карти
Опис
Функція дозволяє обрати колірну карту для режиму PW.
Налаштування

Для вибору колірної карти натисніть клавішу "Палітра"
управління або гарячу клавішу "6".

на панелі
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11.5. Налаштування TGC

Опис
Функція TGC (Time Gain Compensation) дозволяє компенсувати ослаблення сигналу в залежності від
глибини, на якій відбулося відображення. Використовуючи регулювання TGC можливо регулювати коефіцієнт
посилення прийнятого луна-сигналу, припускаючи, що щільність тканин по всій глибині однакова. Функція TGC
дозволяє регулювати посилення незалежно на різних рівнях глибини одночасно.
Значення
Значення TGC належать діапазону 0-100%. Одиниці виміру - відсотки (%).

Налаштування
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Для того, щоб змінити значення TGC, відкрийте панель управління TGC натиснувши клавішу "Параметри

TGC"

або гарячу клавішу "5". Потім налаштуйте TGC, використовуючи клавіші управління.
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11.6. Налаштування палітри та колірних карт
Для налаштування палітри та колірних карт в поточному режимі сканування (B, M, CFM, PDI,

DPDI, PW), відкрийте панель управління, натиснувши клавішу "Палітра"
або гарячу клавішу "6".

на панелі управління
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11.7. Збільшення зображення в режимах В та КДК
Для збільшення зображення в режимах В та КДК:

1. Нажміть клавішу "Zoom"

на панелі управління або гарячу клавішу F7. Можете пропустити цей крок,

якщо функція вже вибрана. Якщо функція вибрана в правому верхньому куті з'явиться значок
.
2. Виберіть область зображення, яку необхідно збільшити. Для цього перемістіть курсор миші в зону інтересу на
зображенні в точку, де буде знаходитися кут прямокутної рамки. Натисніть ліву кнопку миші, не відпускаючи її
перемістити в точку, де буде знаходитися другий кут прямокутної рамки. Після цього на екрані повинна з'явитися
прямокутна рамка, всередині якої

знаходиться область інтересу.
зображення.

. Відпустіть кнопку миші і система збільшить обрану частину

При натисканні клавіші "Zoom" відкриється панель управління.
Використовуючи клавіші панелі, можна збільшити (до ~ 600%) або
зменшити (до ~ 60%) зображення (за замовчуванням масштаб 100%).

S_EchoWaveII_Software_User_Manual_UA.ПосібникКористувача.v01.docx.TELEMED
Посібник користувача Echo Wave II

2020.03.31

Стор. 59 з 82

11.8. Повноекранний режим
Система може приховати панелі управління параметрами і розгорнути зображення на весь екран (опційно).
Для включення повноекранного режиму двічі клацніть кнопкою миші по логотипу компанії зліва від заголовка
зображення.
Для виходу з повноекранного режиму, натисніть "Esc" на клавіатурі або двічі клацніть лівою кнопкою миші по
зображенню.
Якщо необхідно не тільки приховати панелі управління, а й розгорнути зображення на весь екран, то в меню
"Меню-> Інструменти-> Параметри-> Зовнішній вигляд-> Загальнеl" вкажіть "При подвійному натисканні по
логотипу включити повноекранний режим".
Важливо. Якщо в повноекранному режимі проводились вимірювання на зображеннях в режимах M і PW,
зберегти або надрукувати їх слід так само в повноекранному режимі (в формати JPG, PNG, BMP), так як після
виходу з повноекранного режиму ці дані можуть бути загублені.
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12. Вимірювання
Ця глава описує процес проведення вимірювань і обчислень. Залежно від обраної конфігурації, вимірювання та
обчислення можуть бути доступними тільки в режимі Стоп-кадр.
12.1. Загальні вимірювання в режимах B, B+B, 4B
Для проведення загальних вимірювань в режимах B, B + B, 4B
дотримуйтесь вказівок:
1. Отримайте якісне зображення в режимі B (B + B, 4B) і
натисніть клавішу "Freeze / Run" або пробіл на клавіатурі.

2. Нажміть клавішу "Вимірювання"
для відкриття
панелі управління.
3. В відкритій панелі використовуйте клавіші, розташовані на
кількох сторінках (перемикайте клавішами "<" та ">").

1

2
4

3

Основні вимірювання в режимі В
Ном Опис
1
Клавіша вимірювання відстані
2
Клавіша вимірювання довжини
3
Клавіша вимірювання площі та периметру методом
еліпсу.
4
Клавіша вимірювання площі та периметру методом
контуру.
5
Клавіша вимірювання кута за допомогою двох
відрізків.
6
Клавіша вимірювання кута угла за допомогою трьох
відрізків.
7
Клавіша вимірювання об’єму за допомогою трьох
відрізків.
8
Клавіша вимірювання об’єму методом еліпсу.
9
Клавіша вимірювання стенозу (%) за допомогою
двох відрізків.
10
Клавіша вимірювання стенозу (%) за допомогою
двох значень площі.
11
Клавіша вимірювання відношення A/B за допомогою
двох відрізків.
12
Клавіша вимірювання відношення A/B за допоиогою
двох значень площі.
13
Опції обраного інструменту.
14
Нейтральна клавіша. Використовується для вибору,
редагування та видалення результатів вимірів.
15
Клавіша для видалення обраних результатів вимірів.
16
Клавіша для видалення всіх результатів вимірів.
17
Клавіші перемикання сторінок панелі.

6

5

8
7

9

10

11

12

13

14

15

16

17
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12.1.1. Відстань
Для того, щоб провести вимірювання відстані:

1. Нажміть клавішу "Відстань"
на панелі управління вимірами.
2. Переконайтеся, що в полі навпроти запису "Відстань" залишена відмітка.
3. Якщо необхідно провести вимір площі або обсягу, помістіть позначки в
відповідні поля на панелі управління. Можна поставити кілька позначок
одночасно.
4. Перемістіть курсор в початкову точку вимірювання і натисніть ліву кнопку
миші.
5. Перемістіть курсор в кінцеву точку вимірювання на зображенні і знову
натисніть ліву кнопку миші для завершення вимірювання.
6. Повторюйте кроки 4-5 для проведення інших вимірів відстані.
Результат вимірювання :

Результат (відстань):

S_EchoWaveII_Software_User_Manual_UA.ПосібникКористувача.v01.docx.TELEMED
Посібник користувача Echo Wave II

2020.03.31

Стор. 62 з 82

12.1.2. Вимірювання площі та окружності методом еліпсу
Для проведення вимірювання площі та/або периметру методом еліпсу:

1. Нажміть клавішу "Площа"
на панелі управління Вимірювання
режиму В.
2. Якщо ви хочете виміряти площу, встановіть позначку «Площа» всередині
параметрів інструменту.
3. Перемістіть курсор в початкову точку вимірювання на зображенні,
натисніть ліву кнопку миші для підтвердження.
4. Перемістіть курсор, розмістивши контур еліпса в потрібній області
зображення, натисніть ліву кнопку миші.
Вимірювання методом еліпсу:

Результат (площа, периметр) :
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12.1.3. Вимірювання площі і окружності методом контуру
Для проведення вимірювання площі і / або периметра методом контуру
дотримуйтесь вказівок:
1. Нажміть клавішу "Площа"
на панелі управління Вимірювання
режиму В.
2. Перемістіть курсор в початкову точку вимірювання на зображенні і
натисніть ліву кнопку миші для того, щоб почати вимір.
3. Переміщайте курсор по бажаному контуру у вигляді замкнутої кривої.
4. Для того, щоб завершити вимір натисніть ліву кнопку миші знову. Перша
точка буде з'єднана з останньою крапкою контуру і вимір буде завершено.

Вимірювання методом контуру:

Результат (площа, периметр) :
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12.1.4. Вимірювання кута за допомогою двох ліній
Для вимірювання кута за допомогою двох ліній (векторів), виконайте
вказівки:
1.

Нажміть клавішу "Кут"
на панелі управління
Вимірювання режиму В.
2. Перемістіть курсор в точку початку першого вектора і натисніть ліву
кнопку миші для підтвердження.
3. Перемістіть курсор в кінцеву точку першого вектора і натисніть ліву
кнопку миші.
4. Перемістіть курсор в точку початку другого вектора і натисніть ліву
кнопку миші.
5. Перемістіть курсор в кінцеву точку другого вектора і натисніть ліву
кнопку миші для завершення вимірювання.
Вимірювання кута по двох векторах:

Результат (довжина векторів та кут між ними):
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12.1.5. Вимірювання об’єму за допомогою трьох відрізків
Для того, щоб виміряти обсяг за допомогою 3 значень відрізків
дотримуйтесь вказівок:
1. Нажміть клавішу "Об’єм"
на панелі управління
Вимірювання в режимі В.
2. Перемістіть курсор в точку початку першого відрізка і натисніть
ліву кнопку миші для підтвердження.
3. Перемістіть курсор в кінцеву точку першого відрізка і натисніть
ліву кнопку миші для підтвердження.
4. Перемістіть курсор в точку початку другого відрізка і натисніть ліву
кнопку миші для підтвердження.
5. Перемістіть курсор в кінцеву точку другого відрізка і натисніть ліву
кнопку миші для підтвердження.
6. Перемістіть курсор в точку початку третього відрізка і натисніть
ліву кнопку миші для підтвердження.
7. Перемістіть курсор в кінцеву точку другого відрізка і натисніть ліву
кнопку миші для завершення вимірювання.
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12.1.6. Вимірювання стенозу (%) за допомогою двох відрізків
Для вирахування проценту стенозу:

1. Нажміть клавішу "Стеноз %"
на панелі управління
Вимірювання режиму В.
2. Перемістіть курсор в початкову точку першого відрізка і натисніть ліву
кнопку миші для початку вимірювання.
3. Перемістіть курсор в кінцеву точку першого відрізка і натисніть ліву
кнопку миші.
4. Перемістіть курсор в початкову точку другого відрізка і натисніть ліву
кнопку миші для підтвердження.
5. Перемістіть курсор в кінцеву точку другого відрізка і натисніть ліву кнопку
для завершення вимірювання.
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12.2. Зміна та видалення результатів вимірювань
Кожна лінія вимірювання має особливі точки, за допомогою яких лінії вимірювання можна редагувати. Такі точки
зазвичай виділені невеликими колами на лінії вимірювання.

Для того, щоб редагувати вимірювання, дотримуйтесь вказівок:

1. Якщо ніякий інструмент вимірювання не вибрано натисніть клавішу "Вимірювання"

та в панелі, що

з'явилася натисніть клавішу "Neutral tool"
.
2. Перемістіть курсор до особливої точки вимірювання, яке необхідно відредагувати.
3. Натисніть праву кнопку миші.
4. Перемістіть точку в нове положення.
5. Натисніть праву кнопку миші для завершення редагування.

Для видалення вимірювань дотримуйтесь вказівок:

1. Якщо ніякий інструмент вимірювання не обраний натисніть клавішу "Вимірювання"

та в панелі, що

з'явилася натисніть клавішу "Neutral tool"
.
2. Перемістіть курсор до особливої точки вимірювання, яке потрібно видалити.
3. Натисніть праву кнопку миші.
4. Натисніть "Delete" ("Del") на клавіатурі для видалення обраного вимірювання.

13. Маркери тіла
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Для

того,

щоб

додати

маркери

тіла,

натисніть

Freeze

і

дотримуйтесь

вказівок:

1. Перемістіть курсор миші до правого краю екрану і дочекайтеся появи спливаючого меню.

2. В меню, яке з’явилося оберіть клавішу "Маркери тіла"
. Ця клавіша відкриє панель управління.
3. Виберіть бажаний маркер тіла із списку і клацніть по ньому лівою клавішею миші.
4. Для вибору маркера положення датчика, перемістіть курсор на обраний маркер тіла і натисніть ліву кнопку
миші в точці, де повинен знаходитися маркер датчика.
5. Натисніть "Додати" на панелі управління для того, щоб додати обраний маркер тіла на зображення.

Для того, щоб видалити маркер тіла, дотримуйтесь вказівок:
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1. Перемістіть курсор миші до правого краю екрану і дочекайтеся появи спливаючого меню.

2. В меню, яке з’явилося, оберіть клавішу "Маркери тіла "
3. Натисніть "Видалити" для видалення маркерів тіла з зображення.

. Ця клавіша відкриє панель управління.
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14. Анотації

Для того, щоб додати анотації, натисніть клавішу Freeze і відкрийте панель управління анотаціями
справа і дотримуйтесь вказівок:
1. Помістіть курсор до правого краю екрану і дочекайтеся появи спливаючого меню.

2. На панелі, що з'явилася натисніть клавішу "Анотації "
Ця клавіша відкриє панель управління.

.
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14.1. Використання текстових анотацій
Для того, щоб додати текстові анотації, натисніть клавішу freeze і дотримуйтесь
1. Помістіть курсор миші до правого краю екрану і дочекайтеся появи спливаючого меню.

2. Нажміть клавішу "Анотації"

вказівок:

. Ця клавіша відкриє панель управління.

3. У панелі, що з'явилася натисніть клавішу "Текст "
.
З’явиться інструмент додавання і налаштування текстових анотацій.

4. Виберіть шрифт та розмір шрифту.
5. Перемістіть курсор на область зображення, де необхідно залишити анотацію.
6. Натисніть ліву кнопку миші для підтвердження.
7. Використовуючи клавіатуру, введіть текстовий коментар.
8. Натисніть лівою кнопкою миші на зображенні поза текстового вікна або натисніть клавішу "Текст"
для завершення роботи з текстом.
9. Повторюйте кроки 5-8 для завершення роботи з текстом.

Для зміни і видалення текстових анотацій дотримуйтесь вказівок:
1. Якщо панель анотацій не активована, перемістіть курсор до правої частини екрану і дочекайтеся

появи спливаючого меню і натисніть клавішу "Анотації "

.

2.Нажміть клавішу "Текст"
.
3. Перемістіть курсор на область текстового коментаря, яке потрібно редагувати.
4. Натисніть праву кнопку миші для початку редагування тексту.
5. За допомогою кнопок на клавіатурі для навігації і клавішу "Delete" для видалення символів.
6. Натисніть ліву кнопку миші на зображенні поза текстового поля або натисніть клавішу "Текст"
для завершення роботи з текстом.
7. Повторюйте кроки 3-6 для продовження роботи з текстом.
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14.2. Зміна та видалення анотацій
Для того, щоб видалити кілька анотацій або об'єктів відразу, дотримуйтесь вказівок:

1. Помістіть курсор в праву частину екрану і дочекайтеся появи спливаючого меню.

2.У вікні, що з'явилося, натисніть клавішу "Анотації "
Ця клавіша відкриє панель управління.
3. В панелі, що з'явилася, натисніть кнопку "Вибір
"

.

.

4. Перемістіть курсор до особливої точки об'єкта на зображенні.
5. Натисніть ліву кнопку миші для вибору об'єкта.
6. Повторіть кроки 4-6 для вибору всіх об'єктів, які необхідно видалити.
7. Для вибору одразу декількох об'єктів натисніть ліву кнопку миші на зображенні і, не відпускаючи її, виділіть
область з об'єктами на зображенні, які необхідно видалити, і відпустіть кнопку. Будуть виділені всі об'єкти,
особливі точки яких знаходяться в межах виділеного регіону.
8. Натисніть кнопку "Видалити вибране" для видалення обраних об'єктів. Або натисніть клавішу "Delete" ( "Del")
на клавіатурі.
9. Повторюйте кроки 4-9 для видалення інших об'єктів.
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Для редагування об'єктів і тексту дотримуйтесь вказівок:
1. Помістіть курсор в праву частину екрану і дочекайтеся появи спливаючого меню.

2.У вікні, що з'явилося, натисніть клавішу "Анотації "
Ця клавіша відкриє панель управління.

.

3. На панелі керування, що з'явилася, натисніть кнопку "Вибір"

.

4.Переместіте курсор до особливої точки об'єкта на зображенні.
5. Натисніть ліву кнопку миші для вибору об'єкта.
6. У відкритій панелі управління виберіть розмір і стиль ліній обраного об'єкта.
8. Перемістіть курсор на область зображення без тексту і створених об'єктів.
9. Натисніть ліву кнопку миші.
10. Повторюйте кроки 4-9 для редагування інших об'єктів.
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15. Збереження і завантаження зображень
Для того, щоб зберегти поточне зображення в папку ‘Збереження зображень’, натисніть

"Швидке збереження"
на панелі управління
.
Для використання інших функцій збереження натисніть клавішу "v" праворуч від клавіші

та в списку, який з'явився оберіть потрібну опцію:
1. За допомогою клавіші "Швидке збереження" поточне зображення буде збережено в папку за
замовчуванням. Файл буде визначено автоматично.
2. Кнопка "Зберегти як ..." відкриває діалогове вікно

У діалоговому вікні необхідно вибрати папку для збереження зображення, ввести ім'я файлу, вибрати
тип файлу і натиснути клавішу "Зберегти". Або натиснути клавішу "Скасування" для скасування операції.

16. Друк зображень
Для того, щоб надрукувати поточне зображення за допомогою принтера, підключеного до

системи натисніть клавішу "Швидкий друк "

на панелі управління

.
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Для того, щоб скористатися іншими опціями натисніть клавішу "v" на панелі

управління та з меню, яке з'явилося оберіть

необхідну опцію:

1. Кнопка "Швидкий друк" дозволяє негайно надрукувати зображення.
2. Кнопка "Попередній перегляд" відкриє вікно попереднього перегляду.
3. Кнопка "Друк ..." відкриє наступне вікно:

Для того, щоб надрукувати зображення, виберіть принтер і натисніть "OK". Або натисніть "Скасувати" для
скасування друку. Так само можна змінити налаштування друку, натиснувши "Налаштування ...".
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17. Робота зі звітами
Для того, щоб зберегти або роздрукувати Звіт (результати проведеного дослідження),

використовуйте клавішу "Звіт"
праворуч від клавіші і зі списку виберіть:

на панелі управління або натисніть на клавішу "v"

1. "Швидкий друк звіту" дозволяє негайно роздрукувати поточний звіт.
2. "Попередній перегляд звіту ..." щоб відкрити вікно попереднього перегляду з можливістю роздрукувати звіт
або скасувати друк.
3. "Друк ..." дозволяє відкрити наступне вікно

У вікні, яке з'явилося, виберіть принтер і натисніть клавішу "OK". Або натисніть клавішу "Скасування"
для скасування друку.
4. "Швидке збереження звіту" дозволяє зберегти звіт в попку за замовчуванням. Назва файлу буде визначено
автоматично.
5. "Зберегти звіт як ..." відкриє діалогове вікно для збереження файлу.
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18. Мова інтерфейсу

Для того, щоб поміняти мову інтерфейсу натисніть клавішу головного меню
потім клавішу "Мова". У списку виберіть мову:

,

.
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19. Технічне обслуговування
19.1. Короткий вступ.
Конструкція пристрою даної моделі забезпечує термін служби пристрою, що дорівнює шести років.
Згодом матеріали даного вироби старіють і зношуються від безперервної експлуатації протягом усього терміну
служби виробу, що може привести до зниження робочих характеристик і підвищення частоти відмов.
Увага!
Утилізація даного пристрою повинна виконуватися відповідно до місцевого
законодавства.
Утилізація даного пристрою разом з побутовими відходами суворо заборонена
Попередження
Виробник не несе відповідальності за будь-які пошкодження або збиток після
завершення терміну експлуатації виробу.
Система є складним електронним обладнанням, необхідно забезпечувати розумне технічне
обслуговування і ремонт з метою забезпечення максимальної продуктивності системи, а також для правильної
роботи системи.
19.1. Догляд за датчиком.
Датчик є крихким і дорогим виробом. Оберігайте його від ударів або падіння на підлогу. Коли датчик
не
використовується,
слід
упакувати
його
і
зберігати
в
прохолодному
місці.
При використанні датчика слід застосовувати спеціальний медичний контактний гель для ультразвукових
діагностичних досліджень. Ступінь вологозахисту датчика - IPX7, не допускайте попадання води на область
акустичного вікна (див. Рис. 8-1, 8-2, 8-3, 8-4, 8-5). Щодня перевіряйте корпус датчика з метою виявлення тріщин,
не допускайте попадання рідини на внутрішні компоненти.

Мал. 14-1
вологозахищеного
датчика

Схема 5C2A
конвексного

Мал. 14-2
вологозахищеного
датчика

Схема 8EC4A
порожнинного

Мал. 14-3 Схема 12L5A

Мал.
14-4
Схема
4V2S
вологозахищеного фазованого
д датчика
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Намагайтеся не від'єднувати датчик від пристрою без необхідності - занадто часті з'єднання можуть
призвести до поганого контакту.
19.1. Чистка та дезінфекція датчика.
Примітка
1. Для попередження нещасних випадків, перед чищенням датчика потрібно
від'єднувати обладнання від електроживлення.
2. Не кидайте датчик на тверді поверхні при проведенні чистки.
Чистка.
Видаліть залишки гелю з випромінюючої головки датчика після використання.
Вимкніть датчик від основного блоку.
Скористайтесь м'якою вологою тканиною для очищення поверхні датчика. При більш серйозних забрудненнях,
спочатку використовуйте вологу тканину і засіб для чищення (наприклад, мильний розчин), а потім за
допомогою сухої тканини видаліть мильний розчин.
Протріть датчик чистою і сухою тканиною для завершення чистки.
Примітка

Спирт або спиртовмісні миючі засоби забороняється використовувати
для чищення.

Забороняється опускати датчик в рідину або миючий засіб.

Забороняється чистити датчик щіткою.

Дезінфекція.
Перед дезінфекцією датчик необхідно ретельно очистити від забруднень.
Для стерилізації може використовуватися розчин гіпохлориту натрію з масовою концентрацією активного хлору
500 мг / л, що отримується шляхом розчинення у воді 5% -го розчину NaClO в пропорції 1: 100. Для стерилізації
розчин наноситься на поверхню датчика шляхом розпилення або протирання поверхні; час стерилізації - 10
хвилин.
Після закінчення дезінфекції, необхідно використовувати чисту воду для видалення дезинфектора з поверхні
датчика. Потім протерти датчик сухою тканиною.
Примітка
Перед використанням дезінфектанту перевірте його термін придатності.
Контролюйте концентрацію дезінфектанту і час контакту. При використанні миючих засобів
ретельно виконуйте інструкції виробника.
Примітка
При проведенні дезінфекції кожен раз одягайте захисні окуляри і рукавички.
Використовуйте м'яку тканину, змочену водою для видалення залишку дезинфектанта.
Забороняється чистити пристрій або датчик шляхом продувки.
Не допускайте контакту дезинфектора з роз'ємом датчика.
Забороняється чистити датчик хірургічної щіткою.
Попередження
1. Забороняється застосовувати органічні розчинники, наприклад, етиленоксид, які
можуть пошкодити захисну фольгу датчика.
2. Не використовуйте пар для дезінфекції та видалення етиленоксиду. Забороняється
використовувати нагрів. При підвищенні температури вище 66 0С, можливий вихід
датчика з ладу.
3. Не допускайте проникнення рідини всередину датчика.
19.2. Правильне використання датчика.
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Для забезпечення оптимальної продуктивності і продовження терміну служби датчика, дотримуйтеся
таких вказівок:
1. Періодично оглядайте кабель датчика, розетку і акустичне вікно датчика.
2. Перед підключенням або від'єднанням датчика потрібно спочатку вимикати пристрій.
3. Щоб уникнути пошкодження датчика оберігайте його від падіння або контакту з твердими предметами, не
допускайте ударів по акустичному вікну датчика.
4. Коли датчик не використовується, кладіть його в футляр датчика.
5. Оберігайте датчик від високої температури.
6. метою недопущення фактів порушення внутрішніх з'єднань не стискаючи кабель і не тягніть за кабель
датчика.
7. Нанесіть контактний гель тільки на головку датчика, і обов'язково чистьте датчик після застосування.
8. Після чищення датчика виконуйте ретельний огляд акустичного вікна, корпусу і кабелю датчика.
Забороняється застосовувати датчик при виявленні будь-яких тріщин або пошкоджень.

19.2. Догляд за основним блоком.
Дуже важливо чистити основний блок ультразвукового діагностичного приладу і всі його
периферійні пристрої. Продуктивність і надійність цих пристроїв буде знижуватися, якщо вони тривалий час
піддаються діям пилу і вологого середовища.
Періодично видаляйте пил з передньої панелі для забезпечення чистоти і вентиляції всередині основного
пристрою.
Умови роботи повинні відповідати умовам, перерахованим в п. "2.4.1 Умови експлуатації".
Якщо корпус пристрою потребує чищення, протріть його м'якою сухою тканиною, а потім обережно протріть
його губкою, змоченою в 75% розчині медичного спирту; якщо потрібно виконати чистку внутрішніх частин,
потрібно спочатку вимкнути обладнання, потім відкрити корпус і просушити шляхом вакуумування.
Якщо пристрій не використовується тривалий час, його необхідно упакувати в спеціальну коробку і зберігати на
складі. Умови зберігання вказані в п. "15.1 Умови транспортування і зберігання".
Попередження
Для попередження нещасних випадків, перед чищенням датчика потрібно
від'єднувати обладнання від електроживлення.
Застереження
1. При використанні миючих засобів ретельно виконуйте інструкції виробника.
2. Проявляйте особливу обережність при чищенні екрану дисплея, щоб не допустити
подряпин або пошкодження екрана. Дозволяється тільки протирати його м'якою сухою
тканиною.
3. Забороняється виконувати чистку внутрішніх частин пристрою.
4. Забороняється опускати пристрій в рідини.
5. Не залишайте миючих засобів на поверхні пристрою.
6. Хоча будь-яких хімічних реакцій між корпусом пристрою і більшістю миючих засобів не
виникає, ми, тим не менш, не рекомендуємо чистити пристрій миючими засобами, щоб
не порушити його поверхню.
Примітка
Якщо рідина з необережності потрапила всередину системи, необхідно негайно
припинити використання системи, відключити живлення і повідомити персонал з
технічного обслуговування.
Необхідно здійснювати періодичні перевірки заземлення та електробезпеки. Період між
перевірками не більше шести місяців.
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20. Транспортування і зберігання
20.1. Умови транспортування і зберігання.
Навколишня температура: -5 ° С + 40 ° С. Відносна вологість: <80%
20.1. Транспортування.
Маркування на упаковці виробу відповідає вимогам стандарту ГОСТ 14192-96 «Маркування вантажів».
В упаковці застосовуються прості протектори, що захищають вантаж від ударів під час перевезень морським,
залізничним, легковим і вантажним автомобільним транспортом. Берегти від вологи, не перевертати, берегти від
ударів.
20.2. Зберігання.
Якщо пристрій зберігається понад 6 місяців, пристрій потрібно вийняти з упаковки. Після цього потрібно на 4
години підключити пристрій до джерела живлення, а потім повторно упакувати виріб відповідно до інструкцій
на упаковці. Забороняється ставити пристрої один на одного, складувати на підлогу, біля стін або під стелею.
Потрібно забезпечити хорошу вентиляцію в приміщенні для зберігання. Берегти від сонячних променів і їдких
газів.

S_EchoWaveII_Software_User_Manual_UA.ПосібникКористувача.v01.docx.TELEMED
Посібник користувача Echo Wave II

2020.03.31

Стор. 82 з 82

