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Grunnleggende om 
systemet
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Innledning
Dokumentasjon

E-CUBE 8 Quick Guide (OVERSATT) gir grunnleggende informasjon som brukeren trenger for å 
betjene systemet på en sikker måte.

For mer informasjon, se E-CUBE 8 Brukerhåndbok.

Systemfunksjon
Tabell 1-1 Systemfunksjon

Fysiske dimensjoner

 • Høyde: 1470/1560 mm
 • Bredde: 532 mm
 • Dybde: 787 mm
 • Vekt: 55 kg (inkluderer ikke tilvalg)

Kliniske bruksområder

 • Buk
 • Obstetrikk (OB)
 • Gynekologi (GYN)
 • Kardiologi
 • Små deler
 • Skjelett - og muskelsystemet (MSK)
 • Vaskulær
 • Urologi
 • EM
 • Transkranialt (TCD)
 • Bryst
 • Vedlegg

Tilgjengelige 
avbildningsmoduser

 • 2D-modus
 • Harmonisk modus (HAR)
 • M-modus
 • Farge-M-modus
 • Anatomisk M-modus (AMM)
 • Fargestrømdopplermodus (CF)
 • Intensitetsdopplermodus (PD)
 • Retningsbestemt PD-modus
 • Pulset bølgedopplermodus (PWD)
 • Kontinuerlig bølgedopplermodus (CWD)
 • Høy PRF-dopplermodus
 • Vevsdoppleravbildningsmodus (TDI)
 • 3D-/4D-modus
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Bildeprosesseringsteknologi

 • Xpeed™
 • Full SRI™
 • Spatial sammensetningsbilde (SCI)
 • Panorama
 • Live HQ™
 • Needle Vision™/Needle Vision™ Plus
 • Kontrastforsterket ultralyd (CEUS)
 • EKG
 • Elastografi
 • Vevsharmonisk bilde, filtermetode (FTHI)
 • Pulsinversjon vevsharmonisk bilde (PTHI)
 • Rå databehandling
 • Etterbehandling

Operable transdusere

 • Blyantdopplertransduser
 • Lineær oppstillingstransduser
 • Sektortrinnvis oppstillingstransduser
 • Konveks oppstillingstransduser
 • Endokavitetstransduser
 • Volumkonvekstransduser
 • Volumendokavitetstransduser

Målingspakke

Inkluderer rapporter for:
 • Buk
 • OB
 • GYN
 • Kardiologi
 • Vaskulær
 • Urologi
 • Pediatri
 • Små deler
 • Bryst
 • MSK
 • EM

Tilgjengelige målinger

 • Avstand
 • Ellipse
 • Spor
 • Kurve
 • Hastighet
 • Klokkeslett
 • Helning
 • Akselerasjon
 • Automatisk utregning
 • Halvautomatisk utregning
 • Auto IMT
 • Auto NT
 • Auto EF
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Tilkoblingsmuligheter

 • Bekreftelse
 • DICOM-lagring
 • DICOM-utskrift
 • DICOM-lagringsforpliktelse
 • DICOM-medium
 • DICOM-arbeidsliste
 • DICOM MPPS
 • DICOM Strukturert rapport (OB-GYN)
 • DICOM Strukturert rapport (endokardiografi)
 • DICOM Strukturert rapport (vaskulær)
 • Cube View™
 • Nettverkslagring
 • Trådløst LAN (tilleggsfunksjon)

Brukergrensesnitt

 • Engelsk
 • Tysk
 • Fransk
 • Spansk
 • Italiensk
 • Russisk
 • Portugisisk
 • Kinesisk
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Konsolloversikt
System vist forfra 

Her er de viktigste systemkomponentene:
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Figur 1-1 E-CUBE 8-system (forfra)

Nr. Komponent Nr. Komponent 

1 Skjerm (21,5 tommer) 6 Kontrollpanel

2 LED-lampe 7 Håndtak

3 Gelvarmer 8 Transduserkabelholder

4 Transduserholder 9 Opp/ned-spak

5 Transduserholder 10 CW-port

FORSIKTIG
Av kompatibilitetshensyn: Bruk bare ALPINION MEDICAL SYSTEMS-godkjente transdusere, 
periferiutstyr eller tilbehør.
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System sett bakfra

2

3
54

1

Figur 1-2 E-CUBE 8 System (bakfra)

Nr. Komponent Nr. Komponent 

1 I/O-panel 4 EKG-port

2 Vekselstrømutgang 5 Bryter for å slå på/av system

3 Vekselstrøminngang

MERK
Bruk en skjerm med 1366 x 768 eller høyere oppløsning når du kobler en ekstern skjerm til 
systemet.
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System sett fra siden

4 3

2

1

Figur 1-3 E-CUBE 8 System (sidevisning) 

Nr. Komponent Nr. Komponent 

1 Skjermens arm 3 Hjullås

2 Transduserport 4 Hjul
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Skjerm

Kontrast, lysstyrke og dim lysstyrke
For å justere kontrasten, 

1 Trykk på Mode/Select-knappen ( ) på skjermen én gang.

2 For å øke kontrasten, trykk på Up-knappen ( ). Trykk på Down-knappen ( ) for å 
redusere kontrasten. Gjenta trinn 2 til ønsket verdi er nådd.

MERK
Gjeldende kontrastverdi vises på skjermen.

For å justere lysstyrken på skjermen, 

1 Trykk på Mode/Select-knappen ( ) på skjermen to ganger.

2 For å øke lysstyrken, trykk på Up-knappen ( ). Trykk på Down-knappen ( ) for å redusere 
lysstyrken. Gjenta trinn 2 til ønsket verdi er nådd.

MERK
Gjeldende lysstyrkeverdi vises på skjermen.

For å justere lysstyrken på berøringsskjermen,

1 Trykk Brightness dial opp for å øke lysstyrken.

2 For å redusere lysstyrken, trykk ned Brightness dial.

For å justere demping av lysstyrken, 

1 Trykk tre ganger på Mode/Select-knappen ( ) på skjermen tre ganger.

2 Trykk på Up-knappen ( ) for å øke demping av lysstyrken. Trykk på Down-knappen ( ) 
for å redusere lysstyrken. Gjenta trinn 2 til ønsket verdi er nådd.

MERK
Gjeldende dempet lysstyrkeverdi vises på skjermen.
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Kontrollpanel
Kontrollpanelet kan brukes til å styre systemet.

Update

P
riority
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2
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Figur 1-4 Oppsett av kontrollpanel
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Nr. Kontroller Beskrivelse

1 TGC slides Bruk disse kontrollene til å justere TGC-verdier på bilder.

2 Soft keys 

Bruk disse kontrollene for å velge eller justere funksjonene i 
funksjonsmenyen nederst på skjermen.

 • Trykk for å velge den korresponderende funksjonsmenyen.
 • Roter for å justere funksjonen i den korresponderende 

funksjonsmenyen.

3 Power on/off Bruk denne kontrollen for å slå på og av systemet. 

4 U1, U2, U3 Bruk disse kontrollene for å få tilgang til brukerdefinerte 
funksjoner.

5 Imaging modes Bruk disse kontrollene til å aktivere M-, PW-, CF- eller 2D-modus.

6

CW Bruk denne kontrollen for å aktivere Kontinuerlig 
bølgedopplermodus (CW) Denne kontrollen er valgfri.

PD Bruk denne kontrollen for å Intensitetsdopplermodus.

3D4D Bruk denne kontrollen til å aktivere 3D- og 4D-modus.

7

Patient Bruk denne kontrollen for å vise skjermbildet for Patient 
Registration. Du kan angi pasientdata.

Transducer Bruk denne kontrollen for å velge ønsket transduser, applikasjon 
og forhåndsinnstilling.

Report Bruk denne kontrollen for å opprette en rapport basert på 
undersøkelsesresultatene og redigere den.

E-View Bruk denne kontrollen for å aktivere bildeadministrering med 
alternativer for avsluttede studier.

End Exam Bruk denne kontrollen til å avslutte den nåværende studien.

8 QWERTY keyboard Bruk denne kontrollen for å skrive inn numeriske verdier og 
tekster.

9 Select Bruk denne kontrollen for å velge ønsket funksjon fra 
hurtigmenyen på skjermbildet.

10 Angle

Bruk denne kontrollen for å endre en vinkel.
 • I 2D- eller fargemodus: roter for å justere vinkelstyringen.
 • I CW- eller PW-modus: roter for å justere riktig dopplervinkel.
 • I kroppsmønstermodus: roter for å justere transduservinkelen.
 • I pilmodus: roter for å justere pilvinkelen.
 • I CW- eller PW-modus: trykk for å justere den automatisk 

vinkelen.
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Nr. Kontroller Beskrivelse

11

Clear Bruk denne kontrollen for å slette pilen, kommentaren og 
målingen.

Exit Bruk denne kontrollen for å avslutte gjeldende skjermbilde 
(modus) og gå tilbake til det forrige skjermbildet (modus).

12

Depth Bruk denne kontrollen for å justere skannedybden av et bilde.

Focus Bruk denne kontrollen for å fokusere på interesseområdet.

Zoom

Bruk denne kontrollen for å slå zoom-modus på.
 • Roter for å aktivere zoom ved avlesning.
 • Trykk for å aktivere zoom ved opptak i zoom-modus ved 

avlesning.

13 Image layout keys Bruk disse kontrollene for å vise et bilde i to- eller firedelt 
skjermbilde.

14
Xpeed Bruk denne kontrollen for å optimere bildeparametere på 

direkteskjermbildet automatisk.

P2, P3 Bruk disse kontrollene for å skrive ut bilder.

15

Set/Cur
Bruk denne kontrollen for å vise markøren på skjermbildet 
og innstille gjeldende funksjon. Du kan velge en meny på 
skjermbildet ved å bruke denne markøren.

Body Pattern Bruk denne kontrollen for å vise kroppsmønsterbildene.

Text Bruk denne kontrollen for å kommentere bilder.

Update Bruk denne kontrollen for å oppdatere et 2D-bilde i sanntid, 
basert på den angitte tiden eller for å fryse et 2D-bilde.

Measure Bruk denne kontrollen for å utføre en måling.

Priority

Bruk denne kontrollen for å justere prioriteten til styrekulen.
 • Trykk for å velge prioriteten mellom bredde- og 

vippefunksjonene når den er i 2D-modus.
 • Trykk for å velge prioriteten mellom ROI-er på de 

aktiverte avbildningsmodusene når den er i dobbelt- eller 
tredobbeltmodus.

16 Trackball Bruk denne kontrollen for å bla gjennom menyer eller alternativer 
på skjermbildet ved å flytte markøren.

17 Freeze Bruk denne kontrollen for å starte og stoppe skanning.

18 P1 Bruk denne kontrollen for å skrive ut bilder.
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QWERTY-tastatur
QWERTY-tastaturet er tilgjengelig for skriving av tekst eller for utføring av spesialfunksjoner.

Figur 1-5 QWERTY-tastatur

Direktetaster

Nr. Kontroller Beskrivelse

1 Quick ID Gå til Quick ID-skjermen.

2 Patient Browse Gå til E-View-menyen.

3 Image Preset Gå til menyen Image Preset.

4 System Preset Gå til System Preset-menyen.

5 DICOM Spool Gå til DICOM Spool-menyen.

6 F7 Opprett din egen forhåndsinnstilling av brukeren.

7 DVR Gå til DVR-menyen.

8 Help Gå til den elektroniske håndboken.

9 Eject Ta ut et media (CD, DVD eller USB).

10 Hide Skjul gjeldende menyskjerm.

11 Clear All Tøm inntastingen eller avbryt ditt valg.

12 Biopsy Vis retningslinjene for biopsi.

13 Juster bildet 180 grader venstre/høyre.

14 Initial Gjenopprett standardinnstillingene for gjeldende funksjon.

15 End Exam Avslutt den nåværende studien.
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Nr. Kontroller Beskrivelse

16 Vis pilpekeren på skjermen.

Berøringsskjerm
Ultralydsystemet har berøringsskjerm som gjør at du enkelt kan få tilgang til menyer eller 
justere alternativer på den aktuelle skjermvisningen. Med berøringsskjermen kan du også 
skrive inn tekst istedenfor å bruke QWERTY-tastaturet. Bare trykk på menyen eller alternativet 
du ønsker. 

Figur 1-6 Berøringsskjerm



1-14     Grunnleggende om systemet

Bildevisning
Bildedisplayet består av et ultralydbilde, applikasjonsinformasjon, pasientinformasjon og 
indikatorer.
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Figur 1-7 Bildevisning

1
Sykehuslogo og navn 10 Transduserorientering markør

Dagens dato og klokkeslett 11 Bildeområde

2 Pasient-ID, pasientnavn 12 Bildeparameter

3 Operatør-ID, transdusernavn 13 Utklippstavleindikator

4 Mekanisk indeks, termisk indeks 14 Bilde utklippstavle

5 Zoom referansevindu

15

Statuslinjen: Symbollås, Caps Lock, USB-
tilkobling, Nettverksforbindelse, Trådløs 
nettverkstilkobling, Brukerdefinert 
nøkkel, Data backup status, 
Kubevisningsforbindelse

6 Merket måling-meny

7 Grå/Fargeskalalinje

8 Brennpunkts sone markør

16

Utklippstavleikoner: Trykk på Klipp, 
miniatyrbildevisning, Papirkurv, Enkelt- 
og dobbelformat, Rull opp/ned/hjem/
slutt

9 Dybde skala markør
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Systemstart
Strøm på

1 Kontroller at strømledningen er plugget i strømkontakten.

FORSIKTIG
Kontroller at strømmen til systemet kommer fra et separat strømuttak av riktig type.

2 Trykk på System On/Off-bryteren for å slå strømmen på nederst på baksiden av 
systemet.

3 Trykk på [Power On/Off]-tasten på kontrollpanelet.

4 Systemet starter opp og fremdriftslinjen vises på skjermen.

5 Etter at initialiseringen er fullført, kommer skanningsskjermen frem.

6 Dersom systemadministrator har satt opp tilgangskontroll, vises påloggingsskjermen med 
dialogboksen System Log In.

MERK
For å sette systemet til automatisk pålogging, trykk på tasten [System Preset] og gå til 
Administration > Users og velg avmerkingsboksen System Auto Login.

7 Inntast operatørens ID og passord, og klikk deretter OK.

Strøm av

FORSIKTIG
Ikke trekk ut strømledningen under systemoperasjoner. Ikke slå av System On/Off-
bryteren før du trykker på [Power On/Off]-tasten. Dette kan føre til tap av data eller 
systemprogramvare.

MERK
Avhengig av avstengningsinnstillingen kan du aktivere hvilemodus eller slå av systemet 
umiddelbart. For å endre avstengningsinnstillingen, trykk på [System Preset]-tasten og gå til 
System > General > Power Off.

1 Gå til skanningsskjermen og trykk på [Power On/Off]-tasten på kontrollpanelet. 
Dialogboksen Power off vises.

2 Klikk på Shutdown ved å bruke [Trackball]. 
Avstengningsprosessen tar noen sekunder og er fullført når kontrollpanelets 
bakgrunnsbelysning slår seg av.

MERK
Hvis systemet ikke har stengt helt på 60 sekunder, trykker du på og holder nede [Power 
On/Off]-tasten til systemet slår seg av.
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Transduser
Koble til transduseren

Du kan koble transduseren til transduserporten når systemet er slått av eller på. Pass på at du 
trykker på [Freeze]-tasten på kontrollpanelet før du kobler til transduseren.

FORSIKTIG
Ikke ta på pasienten når en transduser kobles til eller fra.

1 Sjekk om du trykker på [Freeze]-tasten på kontrollpanelet.

2 Sett transduserens kontakt inn i transduserporten.

FORSIKTIG
Ikke sett inn transduserkontakten i systemet med makt. Feil tilkobling kan forårsake 
skade på systemet og transduseren.

3 Skyv koblingslåsespaken til venstre for å sikre transduserkoblingen.

MERK
Den ønskede transduseren må aktiveres etter at den er koblet til systemet. Dette gjøres 
ved å velge den fra skjermbildet. 

Koble fra transduseren
Du kan koble transduseren fra transduserporten når systemet er slått av eller på. Pass på at du 
trykker på [Freeze]-tasten på kontrollpanelet før du kobler fra transduseren.

FORSIKTIG
Ikke ta på den eksponerte overflaten til transduserkoblingen når transduseren er fjernet. 

1 Sjekk om du trykker på [Freeze]-tasten på kontrollpanelet.

2 Skyv koblingslåsespaken til høyre for å løsne transduserkoblingen.

3 Trekk kontakten til transduseren ut fra transduserporten.
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Aktiverer transduseren
Bruk følgende fremgangsmåte for å aktivere transduseren og applikasjonen.

1 På kontrollpanelet trykker du på [Transducer]-tasten. 
Dialogboksen for transduser og programvalg vises.

2 Velg ønsket transduser, applikasjon og forhåndsinnstilling på berøringsskjermen.

MERK
Standard transduser for valgt forhåndsinnstilling eller standard forhåndsinnstilling for 
den valgte transduseren er valgt automatisk.

3 Klikk på Exit for å fullføre transduservalget.

MERK
Hvis du velger alternativet Automatic Preset selection when changes the Transducer, 
vises standardprogrammet og forhåndsinnstillingen for den valgte transduseren.

Deaktivere transduseren

MERK
Før deaktivering av transduseren trykker du på [Freeze]-tasten på kontrollpanelet. Det kan 
oppstå en feil når du deaktiverer transduseren mens systemet kjører.

Bruk følgende fremgangsmåte for å deaktivere transduseren.

1 Trykk på [Freeze]-tasten på kontrollpanelet. 

2 Tørk forsiktig av overflødig gel fra transduseroverflaten.

3 Plasser transduseren i holderen.
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Starte en undersøkelse
Pasientregistreringsvisning

Følgende komponenter vises på skjermen:

4

51

6

2

3

Figur 2-1 Pasientvisning

1 Funksjonsvalg 4 Undersøkelsesinformasjon

2 Pasientinformasjon 5 Pasientliste/Studieliste

3 Applikasjonsvalg 6 Lagre og avslutt, avslutt
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Starter en ny pasient
1 Trykk på tasten [Patient] på kontrollpanelet for å vise skjermbildet Patient Registration.

2 På skjermbildet Patient Registration, skriver du inn pasientinformasjonen ved hjelp 
av QWERTY-tastaturet. Du kan også velge , og bruke det virtuelle tastaturet på 
berøringsskjermen.

3 Markørposisjonene i feltet Patient ID. Skriv inn pasientinformasjonen ved å bruke det 
alfanumeriske tastaturet.

MERK
 • Bruk [TAB]- eller [Enter]-tasten på QWERTY-tastaturet for å navigere gjennom hvert 

felt på skjermbildet Patient Registration. Du kan bruke [Trackball] og [Set]-tasten 
på kontrollpanelet for å flytte og feste markøren.

 • For å automatisk generere en pasient-ID med gjeldende dato og klokkeslett, 
– Trykk på [System Preset]-tasten og gå til Patient Info Velg Auto ID Generation 

på avmerkingsboksen. 
– Trykk på [Quick ID]-tasten på QWERTY-tastaturet, og velg avmerkingsboksen 

Auto ID Generation på skjermbildet Quick ID.
– Velg Quick Register på berøringsskjermen. 

4 Velg et ønsket program fra programkategorier for undersøkelser: ABD, OB, GYN, CARD, 
VAS, URO, SMP, BREAST, MSK, TCD, eller EM. Når en kategori er valgt, vises mål- og 
kategoriforvalgene.

5 Skriv inn ønsket programinformasjon for det valgte programmet. 

MERK
 • For å konfigurere måleenhet, trykk på [System Preset]-tasten og gå til System > 

General > Location > Unit.
 • Når du endrer operatør-ID på skjermbildet Patient Registration, vises dialogboksen 

Log in på skjermen. Velg ønsket operatør-ID fra feltet Operator ID, og skriv inn et 
gyldig passord i feltet Password, og klikk deretter på OK.

6 Skriv inn generelle søknadsinformasjon.

7 Klikk på Save & Exit eller velg Start Exam på berøringsskjermen for å lagre pasient- og 
applikasjonsinformasjon. Skanningsskjermen vises. 
Hvis du klikker på Exit, går du tilbake til skanningsskjermen uten å lagre pasienten og 
applikasjonsinformasjonen.
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Quick ID
1 Trykk på [Quick ID]-tasten på QWERTY-tastaturet. Eller velg Quick Register på 

berøringsskjermen. 
Skjermbildet Quick ID vises.

2 Angi pasient-ID, navn, fødselsdato og kjønn. Bare OB-applikasjon viser feltene LMP og 
EDD.

MERK
Bruk [TAB]- eller [Enter]-tasten på QWERTY-tastaturet for å navigere gjennom hvert felt 
på Quick ID-skjermen. Du kan bruke [Trackball] og [Set]-tasten på kontrollpanelet for å 
flytte og feste markøren.

For å legge inn mer informasjon, inkludert applikasjonsinformasjon, gå til skjermbildet 
Patient Registration ved å trykke på [Patient]-tasten på kontrollpanelet. 

3 Klikk OK for å lagre pasientinformasjonen.

Søker etter en eksisterende pasient
1 Trykk på [Patient]-tasten på kontrollpanelet. Skjermbildet Patient Registration vises.

2 Velg et søkekriterium (pasient-ID, pasientnavn, fødselsdato, kjønn, undersøkelsesdato og 
låst) fra rullegardinlisten Search, og skriv inn et søkeord. 
Hvis du velger Undersøkelsesdato, kan du velge en ønsket periode (i dag, forrige uke, 
siste måned og siste 3 måneder) og en bestemt dato fra rullegardinlisten.

MERK
Hvis du vil vise alle registrerte pasienter mens du skriver inn et søkeord, klikker du på 
Clear.

3 Listen over pasienter som samsvarer med kriteriene, vises i pasientlisten.
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Starte en ny undersøkelse på en eksisterende pasient

MERK
Når du registrerer en pasient, vises studielisten på displayet. Hvis pasienten ikke er registrert, 
vises pasientlisten i stedet.

1 Trykk på [Patient]-tasten på kontrollpanelet. Skjermbildet Patient Registration vises.

2 Velg ønsket pasient fra pasientlisten.

3 skriv inn eller rediger pasientinformasjonen, om nødvendig.

4 Velg Start Exam på berøringsskjermen for å opprette en ny studie og gå tilbake til 
skanningsskjermen.

Henter pasientinformasjon via arbeidsliste
1 Trykk på [Patient]-tasten på kontrollpanelet. Skjermbildet Patient Registration vises.

2 Velg Worklist på funksjonsvalget for å vise pasientdata fra standard arbeidslisteserver.

3 For å endre arbeidslisteserveren, velg en kilde fra rullegardinlisten Source.

MERK
Før du kobler til arbeidslisteserveren, må du konfigurere arbeidslisteinnstillinger. For å 
konfigurere arbeidslisteinnstillinger, trykk på [System Preset] og gå til Connectivity > 
Worklist.

4 Velg Worklist for å hente pasientdata fra arbeidslisteserveren.  
Søkeresultatene vises på listen.

5 Velg pasienten du vil starte en studie på.

6 Velg Transfer på berøringsskjermen for å overføre den valgte studien til pasientarkivet.

MERK
Destinasjon for overføring er alltid lokalarkiv HDD.
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Avslutte en studie
Når du avslutter en studie, lagres alle bilder av den aktuelle studien på den lokale harddisken.

– Trykk på [End Exam]-tasten på kontrollpanelet for å lagre gjeldende undersøkelse.

– Trykk på [End Exam]-tasten på QWERTY-tastaturet for å lagre den nåværende studien. 

– Du kan også avslutte en studie ved å velge New Patient på skjermbildet Patient 
Registration.

MERK
Du kan gå tilbake til skjermbildet Patient Registration etter avslutning av den aktuelle 
studien. For å konfigurere, trykk på [System Preset]-tasten og gå til System > General > After 
End Exam. 
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Optimalisere bildet
Kontroller for 2D-modus

Gain (Forsterkning)
Forsterk gir deg mulighet til å øke eller redusere mengden ekkoinformasjon som vises i et bilde. 
Det kan gi en effekt som gjør bildet lysere eller mørkere hvis tilstrekkelig ekkoinformasjon 
genereres. For å øke eller redusere samlet forsterkning, roterer du [2D]-tasten på 
kontrollpanelet.

Depth (Dybde)
Hvis dybden økes, blir det mulig å se dypere strukturer. Du kan redusere dybden hvis du 
ikke trenger den nederste delen av skjermen. For å øke eller redusere dybden, roterer du 
[Depth]-tasten på kontrollpanelet med eller mot urviseren. Du kan se at skjermbildet og 
bildeparameterne blir automatisk endret. 

Xpeed™ (tilleggsfunksjon)
Xpeed™ er en automatisk optimaliseringsteknologi som gjør at du enkelt kan justere et bilde 
kontrastoppløsningen og lysstyrkenes ensartethet. For å aktivere eller deaktivere Xpeed, 
trykker du på [Xpeed]-tasten på kontrollpanelet. 

Tidsforsterkningskompensasjon (TGC)
For å kompensere for svake signaler eller overlyse signaler på forskjellige dybder, kan du 
justere Tidsforsterkningskompensasjon (TGC) ved hjelp av TGC-skyvekontrollene. 2D-kontrollen 
justerer den totale mottakerforsterkningen og kompenserer for lysstyrken på bildet.

TGC-glidestyring justerer sensitiviteten (lysstyrken) i dybden. 

– Skyv skyvekontrollen til venstre for å redusere forsterkningen i den tilsvarende spesifikke 
2D-dybden. 

– Skyv glidekontrollen til høyre for å øke forsterkningen i den tilsvarende spesifikke 
2D-dybden.
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Focus (Fokus)
Transdusere med konveks, lineær og faset oppstilling støtter flere fokussoner for overføring 
som du kan velge i 2D-modusbilder. Fokuseringsmarkører vises på venstre side av 
bildeskjermen. 

 ❚ Fokusnummer

For å øke eller redusere antall fokuseringssoner, trykk på [Focus]-tasten på kontrollpanelet 
og roterer deretter tasten med eller mot urviseren. 

 ❚ Fokuspos.

For å flytte fokuseringssonen til nær-/langtfeltet, roterer du [Focus]-tasten på 
kontrollpanelet.

Harmonic (Harmonisk)
Tissue Harmonic Imaging (THI) er en systemfunksjon som kan forbedre kontrastoppløsningen 
med fin vevsdifferensiering, til fordel for pasienter med dårlige bilder. THI lager bilder 
fra mottatte signaler som bruker harmoniene i den overførte frekvensen. For bestemte 
applikasjoner kan filtrert THI (FTHI) brukes til å optimalisere temporal oppløsning. 

For å justere THI,

1 Velg Harmonic på berøringsskjermen. 2D HAR vises ved siden av 2D-bildeparametere.

2 For å endre frekvensen til THI, roterer du funksjonstasten Frequency med eller mot 
urviseren.

3 For å avslutte THI, velg Harmonic på berøringsskjermen.

For å justere FTHI,

1 Velg Harmonic på berøringsskjermen. 2D HAR vises ved siden av 2D-bildeparametere.

2 Hvis INV vises ved siden av 2D-bildeparametere, velg Inversion på berøringsskjermen for 
å bytte til FTHI (HAR).

3 For å endre FTHI-frekvensen, roterer du funksjonstasten Frequency med eller mot 
urviseren.

4 For å avslutte FTHI, velg Harmonic på berøringsskjermen.
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Dual/Quad Imaging (Dobbel/firedelt visning)
Med dobbel (eller firedelt) visning kan du se to (eller flere) bilder på skjermen samtidig. 

For å aktivere bildeoppsettet,

1 I 2D-modus, Fargestrømmodus eller M-modus, trykker du på [Dual]-tasten (eller [Quad]) 
på kontrollpanelet. Bildet vises på venstre side av displayet.

2 Trykk på tasten [Dual]-tasten (eller [Quad]) igjen for å aktivere det andre bildet.

3 For å veksle mellom de to (eller fire) bildene, trykk på [Dual]- (eller [Quad])-tasten.

4 Trykk på [2D]-tasten for å gå ut av dobbelt (eller firedobbelt)-bildet.

Priority 
Prioritetsfunksjonen har følgende to alternativer: Bredde, Vipping

 ❚ Bredde

Kontroller størrelsen eller vinkelbredden på 2D-bildesektoren. En mindre vinkel gir vanligvis 
et bilde med høyere bildefrekvens. For å begrense eller utvide ROI, trykk på [Priority]-
tasten på kontrollpanelet. Width er uthevet i meldingslinjen. Flytt [Trackball] til venstre 
eller høyre for å redusere eller øke vinkelen. Deretter trykker du på [Priority]-tasten for å 
angi region av interesse (ROI).

 ❚ Vippe

Etter at størrelsen eller vinkelbredden til 2D-bildesektoren er innstilt, kan du styre 
bildesektoren ved hjelp av vippealternativet. Trykk på [Priority]-tasten for å velge 
vippefunksjonen. Så beveger du [Trackball] for å vippe vinkelen.

Up/Down (Opp/Ned (hvis forhåndsinnstilt))
Opp/Ned lar deg vende bildet 180 grader opp/ned.  For å snu bildet vertikalt, trykk på U/D 
Flip-tasten på brukerdefinert tast.

Angle Steer (Vinkelstyrer)
I 2D-modus kan du vippe et bilde til venstre eller høyre ved hjelp av en lineær transduser. For 
å justere vinkelstyringen, roter [Angle]-tasten med eller og mot urviseren på kontrollpanelet. 
Hvert nivå av vinkeløkningen/-reduksjonen er 5 grader.
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Frequency (Frekvens)
Du kan justere frekvensen til transduseren. Den valgte frekvensen vises i bildeparameteren. 
For å justere frekvensen, roter funksjonstasten Frequency med eller mot urviseren.

Dynamic Range (Dynamisk område)
Dynamisk rekkevidde er nyttig for optimalisering av vevstekstur i forskjellige anatomier. 
Dynamisk område skal justeres slik at de høyeste amplitudekantene ser ut som hvite kanter, 
mens laveste nivåer (som blod) bare er synlige. For å justere det dynamiske området, roterer 
du funksjonstasten DR med eller mot urviseren.

Reject (Avvis)
Lav ekkoinformasjon vil ikke bli vist på skjermen under det justerte avvisningsnivået. 
Avvisningsfunksjonen bestemmer maksimalt amplitudenivå før ekkoene undertrykkes 
(avvises). Avvisning satt til høy fører til dårlig vevsvisning. For å justere avvisningsverdiene, 
roterer du funksjonstasten Reject med eller mot urviseren.

Live Dual (Aktiv dobbel)
Live Dual er en funksjon som lar deg se 2D-bilder og aktivere andre funksjoner samtidig. For 
å aktivere Aktiv dobbel, velg Live Dual på berøringsskjermen. Du kan bytte bildemodus ved å 
trykke på [CF]-tasten eller [PDI]-tasten.

Virtual convex (Virtuell konveks) 
På lineære transdusere gir virtuell konveks et større synsfelt i det lange feltet. For å aktivere 
eller deaktivere virtuell konveks, velg Virtual på berøringsskjermen.

Sepia
Sepiafunksjonen brukes til å aktivere sepiakartet. For å aktivere eller deaktivere sepia-kartet, 
velg Sepia på berøringsskjermen.
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Needle Vision™ Plus (tilleggsfunksjon)
Needle Vision™ Plus er en nålforbedringsfunksjon som kan forbedre visning av nålen for å 
hjelpe deg med å lede nålen til målanatomien. For å bruke denne funksjonen må du rette en 
ekstra forespørsel til den lokale forhandleren din.

For å aktivere eller deaktivere Needle Vision™ Plus

1 Velger du NeedleVision på berøringsskjermen.

2 Juster bildeparameterne for å få et optimalisert bilde.

3 For å avslutte Needle Visions™ Plus, velger du OFF på berøringsskjermen.

Elastography (Elastografi (tilleggsfunksjon))
Elastografi er en teknikk som forbedrer den sonografiske undersøkelsen ved å gjøre det mulig 
å vurdere stivheten i vevet. For å bruke denne funksjonen må du rette en ekstra forespørsel til 
den lokale forhandleren din.

For å aktivere eller deaktivere Elastografi

1 Velger du Elasto på berøringsskjermen. Systemet viser to bilder på skjermen i et direkte, 
dobbelt format.

2 Utfør skanningen. Riktig manuell komprimering/dekomprimering vises med det fargede 
belastningskartet.

3 Juster bildeparameterne for å få et optimalisert bilde.

4 Når du er ferdig med å skaffe et bilde, trykker du på tasten [Freeze] på kontrollpanelet.

5 Ved behov trykker du på tasten [P1] for å lagre bildet.

6 For å utføre en måling, trykk på tasten [Measure] på kontrollpanelet.

7 Beregn størrelsen og hardheten til lesjonene.

8 For å gå ut av Elastografi-modus, velger du Exit på berøringsskjermen.
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Panoramic (Panorama (tilleggsfunksjon))
Panoramafunksjonen utvider synsfelt ditt ved å sammenkoble flere 2D-bilder til et enkelt, 
utvidet 2D-bilde. Du kan utføre Panoramic-funksjonen på 2D-bilder med lineære og konvekse 
transdusere. For å bruke denne funksjonen må du rette en ekstra forespørsel til den lokale 
forhandleren din.

For å aktivere eller deaktivere Panoramafunksjon

1 Velger du Panoramic på berøringsskjermen. Du kan få tilgang til panoramisk 
oppsettmodus, og den blåfargede ROI vises.

2 Trykk på tasten [Set] for å starte bildetinnhentingen.

3 Flytt transduseren lineært langs skannebanen.

4 Når du er ferdig med å skaffe et bilde, trykker du på tasten [Freeze] på kontrollpanelet.

5 Juster bildeparameterne for å optimalisere bildet, om nødvendig.

6 Trykk på tasten [Measure] for å utføre en måling.

7 Trykk på tasten [P1] for å lagre bildet.

8 For å gå ut av Panoramisk avbildningsmodus trykker du på tasten [2D] eller velger Exit på 
berøringsskjermen.

S-FOV (valgt FOV)
På konvekse omformere gir S-FOV et større synsfelt i det lange feltet. For å aktivere eller 
deaktivere S-FOV, velg  på berøringsskjermen.

Reverse (Revers)

Revers gjør at du kan snu bildet 180 grader venstre/høyre. For å snu bildet horisontalt, velg 
 på berøringsskjermen eller trykk på -tasten på QWERTY-tastaturet.

Gray Map (Grått kart)
Grått kart gir deg systemkortene for 2D-, M- og Doppler-moduser. For å justere det grå kartet, 
roterer du funksjonstasten Gray Map med eller mot urviseren.
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Colorize (Fargelegg)
Fargelegg er fargeleggingen av et konvensjonelt 2D-modusbilde eller Doppler-spektrum for å 
forbedre brukerens evne til å skille mellom intensitetsvurderinger i 2D-modus, M-modus og 
Doppler-modus. Fargelegg er IKKE en Doppler-modus. For å justere fargelegging, roterer du 
funksjonstasten Colorize med eller mot urviseren.

Rotation (Rotering)
I 2D-modus kan du rotere en visning med urviseren 90 grader. For å justere rotasjonen, velg < 
eller > fra Rotation på berøringsskjermen.

Persist (Fastholde)
Fortsetting gir en synlig utjevningseffekten til 2D-bildet ved å fastholde linjer med bildedata for 
hver ramme i avbildningen. For å justere Fastholdelse, roter funksjonstasten Persist med eller 
mot urviseren.

Power (Strøm)
Strøm styrer mengden akustisk effekt som brukes i alle moduser. For å justere strømmen, 
roterer du funksjonstasten Power med eller mot urviseren.

SRI
Speckle Reduction Imaging (SRI) er en smart løsning som gjør at du kan redusere unødvendige 
elementer i bildet ditt, for eksempel flekker og bildelyder. SRI er nyttig når unødvendige 
elementer forstyrrer ønsket bildedetalj. Du kan se et jevnere bilde etter å ha lagt på SRI. SRI-
funksjonen er tilgjengelig i 2D-, 3D- og 4D-modus. For å aktivere eller deaktivere SRI, velg SRI 
på berøringsskjermen.

Edge Enhance (Kantforbedring)
Kantforbedring demonstrerer subtile vevsforskjeller og -grenser ved å forbedre 
gråskalaforskjellene som svarer til kantene på strukturer. Denne funksjonen gjør det mulig 
for systemet å vise oversikten over vev eller et organ tydeligere. For å justere kantforbedring, 
roterer du funksjonstasten Edge Enhance med eller mot urviseren.
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Full SRI™ (tilleggsfunksjon)
Full SRI™ er en kraftigere SRI-funksjon som lar deg justere SRI-nivået i henhold til bildets 
tilstand eller bildemodus. Full SRI-funksjon er tilgjengelig i 2D-, 3D- og 4D-modus. For å justere 
full SRI, velg < eller > for FullSRI på berøringsskjermen.

Spatial Compound (Romlig sammensetning (tilleggsfunksjon))
Spatial sammensetning gjør det mulig å kombinere forskjellige styrerammer til å forme en 
enkeltramme i sanntidsrammefrekvenser. For å justere romlig sammensetning, velg < eller > 
for Spt.Comp på berøringsskjermen.

MERK
Den romlige forbindelsesfunksjonen er kanskje ikke tilgjengelig med fasestyrte 
serietransdusere.

Line Density (Linjetetthet)
Linjetetthet optimaliserer 2D-modusrammen eller romlig oppløsning for best mulig bilde. En 
mindre linjetetthet er nyttig for fosterets hjerteslag, voksne hjerteapplikasjoner og i kliniske 
radiologiapplikasjoner som krever betraktelig høyere rammehastigheter. En høyere linjetetthet 
er nyttig for å oppnå veldig høy oppløsning (f.eks. skjoldbruskkjertel, testikler). For å justere 
linjetettheten, roterer du funksjonstasten LineDensity med eller mot urviseren.

Frequency Compound (Frekvenssammensetning (tilleggsfunksjon))
Frekvenssammensetning gjør det mulig for systemet å kombinere bilder mellom høye 
og lave frekvenser. Ved å bruke hver bildefunksjon på forskjellige frekvenser, kan du få 
et bedre bilde av forbedret oppløsning og penetrasjon. For å aktivere eller deaktivere 
frekvenssammensetning velger du Frq.Comp på berøringsskjermen.
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M-modus-kontroller

Cine (Film)
I M-modus kan bildesporingsinformasjon bli tilbakekalt. Når et bilde fryses, lagres en bestemt 
tidsramme (M-informasjon om siste undersøkelsessekvens) i loopminnet. Sekvensen kan 
vurderes sekund for sekund. 

Sweep Speed (Sveipehastighet)
Under M-modusavbildning kan du justere visningshastigheten på skjermen. For å øke eller 
redusere sveipehastigheten, velg < eller > fra Sweep på berøringsskjermen.

Full timeline (Full tidslinje)
Full tidslinje utvider skjermen til full tidslinjevisning. For å aktivere eller deaktivere hele 
tidslinjen, velg Full M på berøringsskjermen.

Display Format (Visningsformat)
Visningsformatet endrer horisontal/vertikal layout mellom 2D-modus og Doppler-modus eller 
kun tidslinje. Du kan velge hvordan du vil få Doppler-tidslinjen og anatomien vist. For å justere 
skjermformatet, velg < eller > fra Display Format på berøringsskjermen.

M mode zoom (M-modus zoom)
Når systemet er i M-modus, kan du forstørre en del av referansebildet ved å bruke 
zoomefunksjonen i M-modus.

For å justere M-modus zoom,

1 I M-modus eller 2D-modus når M-linjen vises, trykker du på [Zoom]-tasten på 
kontrollpanelet for å aktivere Skriv zoom. For å aktivere leseforstørrelse, roterer du 
[Zoom]-tasten.

2 Bruk [Trackball] for å plassere zoomboksen og M-linjen i det zoomede bildet, og trykk på 
[Set]-tasten.

3 Bruk [Trackball] for å justere størrelsen på zoomboksen, og trykk på [Set]-tasten.

4 For å zoome ut, trykk på [Exit]-tasten.
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Anatomical M mode (Anatomisk M-modus (tilleggsfunksjon))
Anatomisk M-modus lar deg flytte eller rotere en M-linje og vurdere et bilde på ønsket region. 
For å bruke denne funksjonen må du rette en ekstra forespørsel til den lokale forhandleren din. 

For å aktivere anatomisk M-modus,

1 I M-modus velger du Anatomical M på berøringsskjermen. 
Markørlinjen i Anatomical M-modusen vises midt på et 2D-bilde.

2 Bruk [Trackball] for å flytte markørlinjen (venstre/høyre/opp/ned).

3 Roter [Angle]-tasten på kontrollpanelet for å rotere vinkelen.

M color mode (Farge i M-modus)
M-fargemodus er en kombinasjonsmodus for M-modus og Fargestrøm-modus, hvilken 
fargeflow informasjon overlater M-modusbildet ved å bruke hastighets- og fargekartet. 
Fargestrømkilen er vist på M-modus tidslinjen. Fargekartet i denne modusen er det samme 
som i fargestrøm-modus, men størrelsen og plasseringen av fargestrømvinduet avhenger av 
2D-modusbildet. 

For å aktivere M-fargemodus,

1 Trykk på [M]-tasten, og trykk deretter på [CF]-tasten.

2 For å bytte til Fargestrømmodus, trykk på [M]-tasten. 
For å gå tilbake til M-fargemodus, trykk på [M]-tasten igjen.
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CF modus kontroller

Plassering, størrelse og styring av ROI
Når du trykker på [CF]-tasten i 2D-modus, vises fargevinduet eller ROI på bildet.

Den første plasseringen og formen på vinduet avhenger av den aktive transduseren og 
standard bildedybde.

Endre størrelse og plassering av farge-ROI

1 Trykk på [CF]-tasten på kontrollpanelet. Systemet plasserer ROI, uthevet i helgult, på 
bildet.

2 Bruk [Trackball] for å omplassere ROI.

3 For å endre størrelsen på ROI, trykk på [Set]-tasten, og flytt [Trackball]. Systemet viser 
ROI med en prikket gul linje med faste hjørner.

4 Trykk på [Set]-tasten for å angi størrelsen. 

5 For å avslutte Color Flow-modus, trykk på [CF]- eller [2D]-tasten.

Pulse Repetition Frequency (Pulsrepetisjonsfrekvens (PRF))
PRF-funksjonen brukes til å justere hastighetsskalaen for å imøtekomme hurtigere/mer 
langsomme blodstrømhastigheter. Hastighetsskala bestemmer pulsrepetisjonsfrekvensen 
(PRF). For å heve eller senke hastighetsskalaen, roterer du funksjonstasten PRF med eller mot 
urviseren.

Ensemble (Samle)
Samling lar deg velge tettheten til skannelinjen. Med økende samlingstall, senkes rammeraten. 
For å justere samlingen, roterer du funksjonstasten Ensemble med eller mot urviseren.

Wall filter (Veggfilter)
Veggfilter filtrerer ut falske signaler forårsaket av karets bevegelse. For å heve eller senke 
veggfilteret, roterer du funksjonstasten WF med eller mot urviseren.



2-18     Komme i gang

Smooth (Utjevn)
Utjevning gjør at du kan gjøre et fargebilde jevnere ved å forbedre forbindelsen i aksial retning. 
For å justere utjevning, roterer du funksjonstasten Smooth med eller mot urviseren.

Color Map (Fargekart)
Fargekart lar deg endre fargekartet som brukes for fargestrømmodus, intensitetsdopplermodus 
og vevsdoppleravbildningsmodus. For å justere fargekartet, roterer du funksjonstasten Color 
Map med eller mot urviseren.

Baseline (Grunnlinje)
Grunnlinjen justerer fargestrøm- eller Doppler-spektrumgrunnlinjen for å sørge for blodstrøm 
med høyere hastighet for å eliminere bildestøy. Roter på funksjonstasten Baseline for å justere 
grunnlinjen.

Threshold (Terskel)
Terskel tilordner gråtonenivået der fargedata stopper. For å øke eller redusere 
gråskalaterskelen, roterer du Threshold med eller mot urviseren.

Adaptive Blend (Adaptiv blanding)
Adaptiv blanding overfører et gjennomsiktig fargebilde over et 2D-bilde i fargebildeområdet. 
Du kan justere gjennomsiktigheten av fargebildet for enkelt å demonstrere vevene bak fargen. 
For å aktivere eller deaktivere denne funksjonen, velg Adaptive Blend på berøringsskjermen.

Adaptive Blend Level (Adaptivt blandingsnivå)
Adaptivt blandingsnivå lar deg spesifisere blandingsforholdet mellom 2D-bildet og fargebildet. 
For å justere denne funksjonen, velg < eller > fra Adaptive Level på berøringsskjermen.

Blend (Bland)
Bland legger et gjennomsiktig fargebilde over et 2D-bilde i fargebildeområdet. Du kan justere 
gjennomsiktigheten av fargebildet for å demonstrere vevene bak fargen. For å aktivere eller 
deaktivere denne funksjonen, velg Blend på berøringsskjermen.
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Blend Level (Blandingsnivå)
Blandingsnivå lar deg spesifisere blandingsforholdet mellom 2D-bildet og fargebildet. For å 
justere denne funksjonen, velg < eller > fra Blend Level på berøringsskjermen.

Flow State (Strømmingstilstand)
Strømningstilstand justerer PRF for fargebildet. For å justere denne funksjonen, velg < eller > 
fra Flow State på berøringsskjermen.

Color Only (Kun farge)
Kun farge-funksjonen skjuler 2D-bildet fra displayet, slik at du kun kan se fargebildet. For å 
aktivere eller deaktivere fargefunksjonen, velg ColorOnly på hurtigmenyen.

Hide Color (Skjul farge)
Skjul farge-funksjonen skjuler fargebildet fra skjermen slik at du kun kan se 2D-bildet. For å 
aktivere eller deaktivere skjul farge, velg Hide Color på berøringsskjermen.

Line Density (Linjetetthet)
Linjetetthet optimaliserer fargestrømmenes rammemengde eller romlig oppløsning for 
best mulig fargebilde. En mindre linjetetthet er nyttig for fosterets hjerteslag, voksne 
hjerteapplikasjoner og i kliniske radiologiapplikasjoner som krever betraktelig høyere 
rammehastigheter. En høyere linjetetthet er nyttig for å oppnå veldig høy oppløsning (f.eks. 
skjoldbruskkjertel, testikler). For å justere linjetettheten, velg < eller > fra LineDensity på 
berøringsskjermen.

Invert (Inverter (Fargeinvertering))
Invertering lar deg se blodstrømmen fra et annet perspektiv, f.eks. rød bort (negative 
hastigheter) og blå inn mot (positive hastigheter). Du kan invertere et sanntidsbilde eller et 
frosset bilde. For å reversere fargeflyten velger du Invert på berøringsskjermen.

Angle Steer (Vinkelstyrer)
Du kan vippe ROI på fargestrømbildet til venstre eller høyre ved hjelp av en lineær transduser. 
For å justere vinkelstyringen, roter [Angle]-tasten med eller og mot urviseren. Hvert nivå av 
vinkeløkningen/-reduksjonen er 5 grader.
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PD-modus-kontroller

Directional power Doppler Imaging (Retningsdrift Doppler-
bildebehandling (DPDI))

DPDI (Directional Power Doppler Imaging)-funksjonen viser informasjon om intensiteten og 
retningen av blodstrømmen. For å aktivere eller deaktivere denne funksjonen, velg DPDI på 
berøringsskjermen.

Blend (Bland)
Bland legger et fargebilde over et 2D-bilde i fargebildeområdet. For å aktivere eller deaktivere 
denne funksjonen, velg Blend på berøringsskjermen.

Blend Level (Blandingsnivå)
Blandingsnivå lar deg spesifisere blandingsforholdet mellom 2D-bildet og fargebildet. For å 
justere denne funksjonen, velg < eller > fra Blend Level på berøringsskjermen.

Flow State (Strømmingstilstand)
Strømningstilstand justerer PRF for fargebildet. For å justere denne funksjonen, velg < eller > 
fra Flow State på berøringsskjermen.

Color Only (Kun farge)
Kun farge-funksjonen skjuler 2D-bildet fra displayet, slik at du kun kan se fargebildet. For å 
aktivere eller deaktivere fargefunksjonen, velg ColorOnly på hurtigmenyen.

Hide Color (Skjul farge)
Skjul farge skjuler fargelinjen og ROI-boksen fra skjermen. For å aktivere eller deaktivere skjul 
farge, velg Hide Color på berøringsskjermen.

Angle Steer (Vinkelstyrer)
Du kan vippe et bilde til venstre eller høyre ved å bruke en lineær transduser i 
Intensitetsdopplermodus. For å justere vinkelstyringen, roter [Angle]-tasten med eller og 
mot urviseren. Hvert nivå av vinkelforhøyelse/-reduksjon er 3 eller 5 grader avhengig av den 
lineære transdusertypen.



Optimalisere bildet     2-21

PWD-modus-kontroller

PW-dopplervinkel
Vinkel mellom retningen på reflektorbevegelsen og retningen for forplantning av 
ultralydstrålen.

PW-dopplereffekt
Fenomen hvorved det oppstår en endring i den oppfattede frekvensen av en lydkilde i forhold 
til den overførte frekvensen når det er en relativ bevegelse mellom en lydkilde og lytteren.

Angle Correct (Vinkelkorrigering)
Beregn strømningshastigheten i en retning i en vinkel mot Doppler-vektoren ved å beregne 
vinkelen mellom Doppler-vektoren og strømmen som måles. 
Strømming mot transduseren er vist over grunnlinjen og vice versa. For å justere vinkelen 
i forhold til transduserfronten, roter [Angle]-tasten på kontrollpanelet. Hastighetsskalaen 
endres når du justerer vinkelen riktig.

Lengde på dopplerprøvevolum
Juster størrelsen på prøvemengdevolumporten. For å øke eller redusere portstørrelsen, roterer 
du funksjonstasten SV med eller mot urviseren. Du kan justere tilførselslengden på prøvevolum 
når prøvevolumlengden vises på displayet.

Sound (Lyd)

FORSIKTIG
Doppler-audiolyder kan endres brått. Juster volumet på lyden i mindre trinn for å unngå å 
uroe pasienten.

Lyd justerer Doppler-lydvolumet. Audiolyder av blodstrømmen i et kar brukes til å kontrollere 
den korrekte posisjonen til transduseren. For å justere lyden, roterer du funksjonstasten Sound 
med eller mot urviseren.
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Update (Oppdatering (D pause))
I simultanmodus for 2D- og dopplermodus, kan du pause et dopplerbilde og flytte bildet 
til 2D-direktevisning ved å justere dopplerporten. For å aktivere oppdateringen, trykk på 
[Uptate]-tasten på kontrollpanelet.

Angle Steer (Vinkelstyrer)
Vinkelstyrer vipping av prøvevolumet for Doppler-spektret. Denne funksjonen er kun 
for lineære transdusere. For å justere vinkellederen, velg < eller > fra Angle Steer på 
berøringsskjermen. Hvert nivå av vinkeløkningen/-reduksjonen er 5 grader.

Auto Angle (Automatisk vinkel)
Automatisk vinkel gir deg mulighet til å justere vinkelen med 60 grader. For å justere PW-
Doppler-vinkelen, velg Auto Angle på berøringsskjermen.

AutoCalc (Automatisk beregning)
Aktiver beregningen automatisk når systemet er i fryst tilstand eller levende. For å justere 
AutoCalc, velg < eller > fra AutoCalc på berøringsskjermen. 

AutoCalc Cycle (Automatisk beregningssyklus)
Automatisk beregningssyklus brukes til å justere antall sykluser. For å justere AutoCalc-
syklusen, velg < eller > fra AutoCalc Cycle på berøringsskjermen. 

Direction (Retning)
Retning brukes til å spesifisere delen av spekteret for å beregne når du bruker AutoCalc. For å 
justere retningen, velg < eller > fra Direction på berøringsskjermen. 

Invert (Inverter)
Inverter vertikalt inverterer spektralsporet uten å påvirke grunnlinjeposisjonen. For å invertere 
spektralsporingen velger du Invert på berøringsskjermen. Tegnene pluss (+) og minus (-) 
på hastighetsskalaen reverseres når spektret er invertert. Positive hastigheter vises under 
grunnlinjen.
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Sweep Speed (Sveipehastighet)
Sveipehastighet gjør det mulig å justere sveipehastigheten til Doppler-spekteret. For å øke eller 
redusere sveipehastigheten, velg < eller > fra Sweep på berøringsskjermen.

Full timeline (Full tidslinje)
Full tidslinje lar deg utvide skjermen i full tidslinje. For å utvide skjermbildet i full tidslinje, velg 
Full D på berøringsskjermen.

Display Format (Visningsformat)
Visningsformatet endrer horisontal/vertikal layout mellom 2D-modus og Doppler-modus eller 
kun tidslinje. Du kan velge hvordan du vil få Doppler-tidslinjen og anatomien vist. For å justere 
skjermformatet, velg < eller > fra Display Format på berøringsskjermen.

Method (Metode)
Metode brukes til å spore gjennomsnittlig middel- og topphastighet i realtid eller fryste bilder. 
For å justere metoden, velg < eller > fra Method på berøringsskjermen. 

Sensitivity (Følsomhet)
Følsomhet brukes til å justere sporet for å følge bølgeformen for signalstyrke. For å justere 
følsomheten, velg < eller > fra Sensitivity på berøringsskjermen. 

TimeForRes
TimeForRes lar deg justere balansen mellom tidsoppløsningen og romoppløsningen. For å 
justere denne funksjonen, velg < eller > fra TimeForRes på berøringsskjermen.

Wall filter (Veggfilter)
Veggfilter filtrerer ut falske signaler forårsaket av karets bevegelse. For å heve eller senke 
veggfilteret, velg < eller > fra WF på berøringsskjermen.
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CWD-modus-kontroller

Update (Oppdatering (D pause))
I simultanmodus for 2D- og dopplermodus, kan du pause et dopplerbilde og flytte bildet 
til 2D-direktevisning ved å justere dopplerporten. For å aktivere oppdateringen, trykk på 
[Uptate]-tasten på kontrollpanelet.

Angle Correct (Vinkelkorrigering)
Til angitt vinkel rett estimerer strømningshastigheten i en retning vinkel mot Doppler-vektoren 
ved å beregne vinkelen mellom Doppler-vektoren og strømmen som måles. 
Strømming mot transduseren er vist over grunnlinjen og vice versa. For å justere vinkelen 
i forhold til transduserfronten, roter [Angle]-tasten på kontrollpanelet. Hastighetsskalaen 
endres når du justerer vinkelen riktig.

Full timeline (Full tidslinje)
Full tidslinje lar deg utvide skjermen i full tidslinje. For å utvide skjermbildet i full tidslinje, velg 
Full CW på berøringsskjermen.

TimeForRes
TimeForRes lar deg justere balansen mellom tidsoppløsningen og romoppløsningen. For å 
justere denne funksjonen, velg < eller > fra TimeForRes på berøringsskjermen.



Optimalisere bildet     2-25

3D- og 4D-modus operasjonskontroller

Tast Beskrivelse

Freeze

I 3D/4D oppsettmodus: trykk for å få et 3D- eller 4D-bilde.
I 3D-modus: trykk for å bytte til 3D/4D-oppsettmodus.
I 4D-modus, trykk for å bytte til 3D-modus. Trykk igjen for å gå tilbake til 
4D-modus.

M I 3D- eller 4D-modus roterer du X-aksen oppover og nedover.

PW I 3D- eller 4D-modus roterer du Y-aksen mot venstre eller høyre.

CF I 3D- eller 4D-modus roterer du Z-aksen med eller og mot urviseren.

Select/Depth

I 3D eller 4D-modus, flytt parallell.
 • PlaneA: Venstre/høyre
 • PlaneB: Opp/ned
 • PlaneC eller 3D: Forover/bakover

Single Vis et 3D-bilde.

Dual Vis ett referansebilde og ett 3D-bilde.

Quad Vis tre referansebilder og ett 3D-bilde.

Priority

Mens eller etter at du har hentet volumdataene, trykker du for å endre 
funksjonen. Den aktiverte funksjonen vises nederst til høyre på displayet: 

 • Priority:  Cine, Cine Calc., Move, ROI, Curved ROI, Line1,2,3, Light 
Direction

 • Set:  Kjør og Stopp (Cine eller Cine Calc.), Bilde og Akse (Move), Pos og 
Størrelse (ROI), Pos og Rot (Line1,2,3)

 • Cursor: Markør (Skjermbildet forblir tomt.)

Trackball

Juster posisjonen, lysretningen og størrelsen på ROI-boksen. 
Når [Priority]-tasten er trykket, bruk følgende for å utføre den aktiverte 
funksjonen:

 • Cine eller Cine Calc.: Bruk til å flytte filmrammen.
 • Move: Bruk til å flytte bildet.
 • ROI: Bruk til å justere klippboksens størrelse av ROI.
 • Curved ROI: Bruk til å endre kontur på klipplinjen.
 • Cursor: Bruk til å flytte markøren til et ønsket sted.
 • Light Direction: Bruk til å bytte lysretning i LiveHQ.
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Utfører 3D-bilde skanning
I 3D-modus kan du skaffe 3D-bilder gjennom et anskaffelsesgrensesnitt.

1 Få tak i et 2D-bilde og optimaliser bildet for å få den beste kvaliteten.

2 På kontrollpanelet trykker du på [3D/4D]-tasten. Hvis du er i 4D-modus, trykker du på 
funksjonstasten 3D. De gule ROI og programvaremenyene for 3D-modus vises.

3 Roter funksjonstasten Volume Angle. 

4 Roter funksjonstasten Quality for å justere bildekvaliteten.

5 For å endre retningen til bildevisningen, roterer du funksjonstasten Render Direction.

6 Når du er ferdig, trykker du på [Freeze]-tasten på kontrollpanelet for å skaffe 
bildedataene.

Utfører 4D-bildeskanning
I 4D-modus kan du skaffe 4D-bilder i sanntid gjennom et anskaffelsesgrensesnitt.

1 Få tak i et 2D-bilde og optimaliser bildet for å få den beste kvaliteten.

2 På kontrollpanelet trykker du på [3D/4D]-tasten. Hvis du er i 3D-modus, trykker du på 
funksjonstasten 4D. De gule ROI og programvaremenyene for 4D-modus vises.

3 Roter funksjonstasten Volume Angle.

4 Roter funksjonstasten Quality for å justere bildekvaliteten.

5 For å endre retningen til bildevisningen, roterer du funksjonstasten Render Direction. 

6 Når du er ferdig, trykker du på [Freeze]-tasten på kontrollpanelet for å skaffe 
bildedataene.
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Andre kontroller

Zoomer et bilde
Du kan forstørre en region av interesse (ROI) i et levende bilde eller i CINE-modus. 
Zoomalternativet forstørrer ROI på displayet. Det er to zoomfunksjoner som du kan bruke: Les 
zoom og skriv zoom

– For å aktivere leseforstørrelse, roterer du [Zoom]-tasten på kontrollpanelet.

– For å aktivere Skrive-zoom, trykk på [Zoom]-tasten på kontrollpanelet mens du skanner et 
levende bilde.

Se på et bilde i fullskjerm
Full Screen lar deg se forstørrede bilder i fullskjermvisning.

For å aktivere eller deaktivere fullskjermvisning,

1 Velg Full Screen på berøringsskjermen for å zoome inn på bildet.

2 For å avslutte fullskjermvisning, velg Full Screen en gang til.

Frys et bilde

1 Mens du skanner et bilde, trykker du på [Freeze]-tasten på kontrollpanelet for å fryse 
bildet. 
Du kan også fryse et bilde med fotbryterens høyre pedal, hvis den støttes.

2 For å reaktivere bildet, trykk på [Freeze] igjen.

Aktiverer FILM-modus

1 Trykk på [Freeze]-tasten på kontrollpanelet.

2 Bruk [Trackball] til å bla gjennom CINE-sekvensene. 
For å flytte FILM-sekvensen etter ramme, roter du funksjonstasten Frame by Frame.

3 På berøringsskjermen velger du Move First Frame for å ta den første rammen.

4 Velg Move Last Frame for å ta den siste rammen.

5 For å avslutte CINE-modus, trykk på [Freeze]- eller [2D]-tasten på kontrollpanelet.
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Kommentere et bilde

1 Trykk på [TEXT]-tasten på kontrollpanelet for å aktivere annotasjonsmodus.

2 For å konfigurere standardposisjonen til kommentarmarkøren, bruk [Trackball] for å 
plassere kommentarmarkøren til ønsket plassering på skjermbildet og velg Set Home på 
berøringsskjermen.

3 Systemet søker automatisk etter ordet du vil ha i tekstlinjen.

4 Etter aktivering av tekstmodus vises en markør for vertikal strektype på skjermen. Bruk 
[Trackball] for å flytte markøren.

MERK
Standard tekstfarge er gul. Fargevalg kan endres til enhver farge som er tilgjengelige på 
systemet.

5 Når en bestemt kommentar eller kommentargruppe er valgt, blir fargen grønn. Når 
kommentaren er innstilt eller festet, returnerer fargen til gul eller til den brukervalgte 
fargen.

6 Slett tegn eller alle kommentarer, om nødvendig.

 – For å slette kommentarer etter tegn, velg Backspace på berøringsskjermen.

 – For å slette kommentarer for ord, roter og trykk på funksjonstasten Grab/Delete.

 – For å slette kun kommentarene, trykk på [Clear]-tasten rett etter at du har trykket 
på [Text]-tasten.

 – Hvis du bare vil slette pilmerker, trykker du på [Clear]-tasten rett etter at du har 
trykket på [Arrow]-tasten.

 – Hvis du vil slette alle kommentarer, så vel som pilmerker, trykker du på [Clear]-
tasten etter å ha kommet inn i skannemodus.

7 Roter funksjonstasten Grab/Delete for å flytte en gruppe ord på skjermen.

8 For å deaktivere Annotasjonsmodus, trykk på [TEXT]-tasten. 
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Kroppsmønster
For å sette inn et kroppsmønster,

1 For å aktivere kroppsmønster, trykk på [Body Pattern]-tasten på kontrollpanelet. 
En liste over kroppsmønstre vises på berøringsskjermen.  
Et standard kroppsmønster vises automatisk når kroppsmønster er aktivert.

MERK
For å konfigurere kroppsmønsterlisten, trykk på [System Preset]-tasten og gå til 
Annotation > BodyPattern.

2 Roter funksjonstasten Library for å velge ønsket program.

MERK
Kroppsmønsterlisten som vises på berøringsskjermen, varierer avhengig av det valgte 
programmet.

3 Velg ønsket kroppsmønster på berøringsskjermen. 
Kroppsmønsteret med en transdusermarkør vises på skjermen.

4 For å flytte kroppsmønsteret, trykk på funksjonstasten Move Pattern.

5 Bruk [Trackball] for å justere posisjonen til kroppsmønsteret, og trykk på [Set]-tasten.

6 Roter funksjonstasten Probe Size for å velge ønsket størrelse på transdusermarkøren. 
Den valgte transdusermarkøren vises på skjermen.

7 Roter funksjonstasten Probe Angle for å justere vinkelen på transdusermarkøren.

8 Bruk [Trackball] til å justere posisjonen til transdusermarkøren, og trykk på [Set]-tasten.

For å slette et kroppsmønster,

– Trykk på [Clear All]-tasten på QWERTY-tastaturet.
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Administrere bilde- og pasientdata
Utklippstavle

Ta bilde på utklippstavlen
Trykk på [P1]-tasten for å ta oppfange bilder på utklippstavlen. Du kan se miniatyrbilder på 
utklippstavlen.

MERK
Utskriftsnøkkelen er programmerbar. Du kan tilordne funksjonene P1, P2 og P3 i User Setting 
> Print/Foot Switch.

Laste inn bilder fra utklippstavlen på nytt

1 Trykk på [Cursor]-tasten for å vise markøren.

2 Flytt markøren over bildet du vil laste på nytt ved å bruke [Trackball], og trykk på [Set]-
tasten.

3 Trykk på [Set]-tasten for å laste det valgte bildet på fullskjermbildet. 
Du kan også dobbeltklikke på et miniatyrbilde for å laste inn et nytt bilde. Bruk pilen på 
rullelinjen for å rulle siden opp og ned.

Slett bilder fra utklippstavlen

1 Trykk på [Cursor]-tasten for å vise markøren.

2 Flytt markøren over bildet du vil slette ved å bruke [Trackball] og trykk på [Set]-tasten.

3 Klikk på papirkurv-ikonet ( ) nederst til høyre.

4 Når bekreftelsesdialogboksen vises, klikker du på Yes for å slette bildet.
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Lagre bilder permanent

1 Trykk på [E-view]-tasten på kontrollpanelet. Bildene på utklippstavlen fremstår utvidet.

2 Bruk [Trackball] for å velge et bilde eller flere bilder, og trykk på [Set]-tasten. 
For å velge alle bilder, velg Select All. For å velge inverse bilder, velg Select Inverse.

3 Velg Archive på berøringsskjermen for å lagre bildet/bildene.

E-View
E-visning-funksjonen lar deg vise hele pasienten fra lokal database eller flyttbare medier, 
eksportere/importere, lagre i PC-vennlig format, og sende DICOM-bilder til ekstern server over 
nettverket. Og det lar deg åpne en allerede eksisterende pasientundersøkelse.

Sikkerhetskopi
Hvis du vil eksportere fra den lokale HDD-en til et flyttbart medium,

1 Sett inn flyttbare medier i mediebrettet på riktig måte.

2 Velg Local HDD i rullegardinlisten Source.

3 Velg pasienten(e) fra pasientlisten.

4 Velg Backup på berøringsskjermen, eller velg Backup på funksjonsvalget. 
Dialogboksen vises.

5 Velg et medium i rullegardinlisten Device.

6 Hvis du velger USB eller USB HDD fra Device-rullegardinlisten, kan du skrive inn 
beskrivelsen, for eksempel informasjon eller kommentar.

7 Hvis du velger CD/DVD fra Device-rullegardinlisten, kan du bruke følgende alternativer:

 • Finalization of CD/DVD: Fullfør CD-en eller DVD-en for å forhindre videre skriving.

 • Verification after CD burning: Verifiser pasientdataene på en CD eller DVD etter 
brenning av CD-en eller DVD-en.

8 Klikk Yes. Statusinformasjonen vises i Backup Spooler ved eksportert av filer.
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For å gjenopprette fra et flyttbart medium til den lokale HDD-en,

1 Sett inn et media som inneholder pasientdata.

2 Velg et flyttbart medium fra rullegardinlisten Source.

3 Velg pasienten(e) fra pasientlisten.

4 Klikk Restore. Fremdriftslinjen vises mens du importerer filer.

5 For å løse ut det flyttbare mediet (for CD eller DVD), trykk på [Eject]-tasten på QWERTY-
tastaturet.

Send til
 ❚ CD/DVD, USB/USB HDD, Nettverk

1 Velg Local HDD i rullegardinlisten Source.

2 Velg pasienten(e) fra pasientlisten.

3 Sett inn flyttbare medier i mediebrettet på riktig måte.

4 Velg Send To på berøringsskjermen, eller velg Send To på funksjonsvalget. 
Dialogboksen vises.

5 Velg en lagringsmedietype, til venstre for dialogboksen.

6 Velg et medium fra rullegardinlisten Device.

MERK
Hvis du velger USB, USB HDD eller Network Drive fra Device-rullegardinlisten, kan 
du legge til eller slette mapper ved å bruke legg til mappe-ikonet ( ) eller slett 
mappe-ikonet ( ).

7 Hvis du velger CD/DVD, USB/USB HDD eller Network, kan du bruke følgende 
alternativer:

 • Generate DICOMDIR file:  Save the patient data as DICOMDIR file.

 • Finalization of CD/DVD: Fullfør CD-en eller DVD-en for å forhindre videre 
skriving.

 • Verification after CD burning: Verifiser pasientdataene på en CD eller DVD etter 
brenning av CD-en eller DVD-en.

8 Systemet oppretter automatisk et filnavn.  
For å endre filnavnet, velg avkrysningsboksen Edit File Name og skriv inn et filnavn i 
feltet File Name.
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9 Velg et bildeformat i feltet Type. 
Hopp til trinn 12 for å lagre CINE-bilder som en videofil.

10 Hvis du valgte DCM i trinn 9, velger du en komprimeringstype i feltet Compression.

11 Hvis du valgte JPEG i trinn 9, velger du en bildekvalitet i feltet Quality. 

12 Velg et videofilformat.

 • 2D Cine: Lagre 2D CINE-bilder som WMV- eller AVI-format.

 • 4D Volume Cine(*AVI): Lagre 4D-volum CINE-bilder som AVI-format.

13 Når du er ferdig, klikk Save.

 ❚ PACS

PACS lar deg overføre pasientdata til DICOM-enheten, for eksempel DICOM-lagring eller 
DICOM-utskrift.

For å sende fra den lokale HDD-en til en DICOM-enhet,

1 Velg Local HDD i rullegardinlisten Source.

2 Velg pasienten(e) fra pasientlisten.

3 Velg Send To på berøringsskjermen, eller velg Send To på funksjonsvalget. 
Dialogboksen vises.

4 Velg PACS til venstre for dialogboksen.

5 Velg en destinasjonsenhet fra rullegardinlisten DICOM Server.

6 Klikk på Send. Fremdriftsviseren vises under overføring av filer.

 ❚ Skriver

1 Velg Local HDD i rullegardinlisten Source.

2 Velg pasienten(e) fra pasientlisten.

3 Velg Send To på berøringsskjermen, eller velg Send To på funksjonsvalget. 
Dialogboksen vises.

4 Velg Printer til venstre for dialogboksen.

5 Velg en standard skriver, og sett opp utskriftsalternativene.

6 Når du er ferdig, klikk på Print. 
Den valgte skriveren skriver ut det valgte bildet/bildene.
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Rapport
Rapporten gir deg tilgang til regnearkssiden. Trykk på [Report]-tasten på kontrollpanelet.

Gjenåpne undersøkelse
For å åpne den valgte undersøkelsen, 

1 Velg ønsket pasient fra pasientlisten.

2 Velg Reopen Exam på berøringsskjermen, eller velg Reopen Exam på funksjonsvalget. 
Skanningsskjermen vises.

3 Rediger et bilde og lagre det.

4 For å avslutte den pågående undersøkelsen, trykk på [End Exam].

Gjennomgang av et bilde
Velg et bilde og velg Review på berøringsskjermen. Bildet vises på skanningsskjermen.

Avslutte en studie
For å avslutte en studie umiddelbart, 

– Trykk på [End Exam]-tasten på kontrollpanelet.
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Måling og rapport
Grunnleggende måleoperasjoner

For å begynne målingen, 

1 På kontrollpanelet trykker du på [Measure]-tasten.

2 Bruk [Trackball] for å flytte punktet.

3 Trykk på [Set]-tasten for å feste punktet.

For å endre en måling,

1 Klikk resultatverdien du vil endre fra Result-vinduet. Klaven er aktivert.

2 Bruk [Trackball] for å endre måleverdien, og trykk på [Set]-tasten.

 – For å bytte klavemerket til den gjeldende verdien, trykk på [Measure]-tasten når 
klaven er aktiv.

 – For å aktivere klaven til en annen verdi, trykk på [Priority]-tasten gjentatte ganger til 
ønsket verdi er uthevet.

For å slette en måling, 

1 Klikk resultatverdien du vil slette, fra Result-vinduet. Klaven er aktivert.

2 Trykk på [Clear]-tasten på kontrollpanelet.

For å avslutte, trykk på [Exit] eller [2D]-tasten på kontrollpanelet.

Måleresultatvindu
Vinduet Result viser målingsresultatet.

Ikon Beskrivelse

Endre bakgrunnstypen (for eksempel gjennomsiktig eller ugjennomsiktig) 
i vinduet Result.

Endre posisjonen til Result-vinduet.

Se mini rapporten.
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Grunnleggende målinger
De grunnleggende målingene er tilgjengelige i følgende bildemodus:

 • 2D-modus

 • M-modus

 • Doppler-modus

2D-modusmålinger
 ❚ Distance (Avstand)

1 avstand

1 Velg Distance på berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet. 

3 Trykk på [Set]-tasten for å feste punktet. Det vises at endepunktet overlapper 
startpunktet.

4 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til endepunktet, og trykk på [Set]-tasten. 

5 Målverdien er fast, og avstanden (D) vises i vinduet Result.

3 lengder

1 Velg Distance på berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Tegn tre rette linjer med [Trackball], og trykk på [Set]-tasten. 

3 Flytt det fjerde punktet, og trykk deretter på [Set]-tasten.

4 Den målte verdien er fast, og tre avstander (D1, D2, D3) vises i vinduet Result.

Sporingslengde

1 Velg Distance på berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet, og trykk på [Set]-tasten.  
Endepunktet vises.

3 Flytt endepunktet gradvis langs omkretsen på målobjektet ved bruk av [Trackball].

4 Når startpunktet og endepunktet er tilkoblet en linje, må du trykke på [Set]-tasten 
for å fullføre målingen.

5 Målverdien er fast, og avstanden (D) vises i vinduet Result.
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 ❚ Omkrets og område

Ellipse (Ellipse)

1 Velg Ellipse på berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet, og trykk på [Set]-tasten.  
Det første punktet er festet, og det andre punktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til det andre punktet, og trykk på [Set]-tasten. 
Ellipsen vises,

4 Bruk [Trackball] for å justere ellipsens høyde, og trykk på [Set]-tasten igjen.

 – For å øke høyden, flytt [Trackball] opp og til høyre.

 – For å redusere høyden, flytt [Trackball] ned og til venstre.

5 Den målte verdien er fast. De to diameterne (D1, D2), omkretsen (C) og området (A) 
vises i vinduet Result.

Trace (Spor)

1 Velg Trace på berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet, og trykk på [Set]-tasten.  
Endepunktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å flytte endepunktet gradvis langs omkretsen av målobjektet.

4 Når startpunktet og sluttpunktet er tilkoblet en linje, må du trykke på [Set]-tasten for 
å fullføre målingen.

5 Den målte verdien er fast. Omkretsen (C) og området (A) vises i vinduet Result.
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Spline (Kurve)

1 Velg Spline på berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet, og trykk på [Set]-tasten.  
Det andre punktet vises.

3 Sett det tredje og de neste punktene på samme måte.

4 Trykk [Set]-tasten to ganger på samme punkt for å feste endepunktet.

5 Den målte verdien er fast. Omkretsen (C) og området (A) vises i vinduet Result.

 ❚ Angle (Vinkel)

Vinkel 3 punkter

1 Velg Angle på berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet, og trykk på [Set]-tasten.  
Det første punktet er festet, og det andre punktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til det andre punktet.

4 Trykk på [Set]-tasten. Det tredje punktet vises.

5 Bruk [Trackball] for å flytte det tredje punktet til endepunktet for vinkelmålingen.

6 Trykk på [Set]-tasten. Vinkelen mellom de to linjene vises. 

7 Vinkelen (Angle) vises i vinduet Result.

Vinkel 3 linjer

1 Velg Angle på berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet, og trykk på [Set]-tasten.  
Det første punktet er festet, og det andre pilformede punktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til det andre punktet. 

4 Tegn grunnlinjen, og trykk på [Set]-tasten for å feste grunnlinjen. 
Det tredje punktet vises.

5 Tegn de resterende to rette linjene slik at de krysser grunnlinjen på samme måte. 
A-vinkelen og β-vinkelen vises.

6 Trykk på [Set]-tasten ved slutten av den tredje rette linjen for å feste den målte 
verdien. De to vinklene (Alpha, Beta) vises i vinduet Result.
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 ❚ %Stenosis (%Stenose)

To diametere prosent stenoseberegning

1 Velg %Stenosis på berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Mål den større diameteren (D1) av stenosen ved hjelp av [Trackball], og trykk på 
[Set]-tasten.

3 Mål den mindre diameter (D2) av stenosen ved hjelp av [Trackball], og trykk på [Set]-
tasten.

4 De to diameterne (D1, D2) og diameteren prosent stenose (%Steno(Diam)) vises i 
vinduet Result.

To-ellipser prosentstenoseberegning

1 Velg %Stenosis på berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Mål det ytre området (A1) av stenosen ved hjelp av [Trackball], og trykk på [Set]-
tasten.

3 Mål det indre området (A2) av stenosen ved hjelp av [Trackball], og trykk på [Set]-
tasten.

4 De to ellipsene (A1, A2) og diameteren prosent stenose (% Steno(Area)) vises i 
vinduet Result.

 ❚ Volume (Volum)

3 avstandsvolum

1 Velg Volume på berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet, og trykk på [Set]-tasten.  
Det første punktet er festet, og det andre punktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til det andre punktet, og trykk på [Set]-tasten. 
igjen. 
Den første avstanden er målt.

4 Mål den andre og tredje avstanden på samme måte. 
Når de tre avstandene blir målt, beregnes volumet.

5 Den målte verdien er fast. De tre avstandene (D1, D2, D3) og volumet (Vol) vises i 
vinduet Result.
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Ellipse (Ellipse)

1 Velg Volume på berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet, og trykk på [Set]-tasten. 
Det første punktet er festet, og det andre punktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til det andre punktet, og trykk på [Set]-tasten. 
Ellipsen vises,

4 Bruk [Trackball] for å justere ellipsens høyde, og trykk på [Set]-tasten igjen.

 – For å øke høyden, flytt [Trackball] opp og til høyre.

 – For å redusere høyden, flytt [Trackball] ned og til venstre.

5 Den målte verdien er fast. De to avstandene (D1, D2) og volumet (Vol) vises i vinduet 
Result.

 ❚ Disk Volume (Platevolum)

Trace (Spor)

1 Velg DiskVolume på berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet, og trykk på [Set]-tasten. 
Det første punktet er festet, og det andre punktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å lage et spor av strukturen med det andre punktet.

4 Trykk på [Set]-tasten for å fullføre sporet.  
Start- og endepunktene til sporet er koblet til, og en linje som representerer 
langaksen vises.

5 Trykk på [Set]-tasten igjen. Volumet er beregnet.

6 Området (A), omkretsen (C), diameteren (D) og volumet (V) vises i vinduet Result.
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Spline (Kurve)

1 Velg DiskVolume på berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet, og trykk på [Set]-tasten. Det 
andre punktet vises.

3 Sett det tredje og de neste punktene på samme måte.

4 Trykk [Set]-tasten to ganger for å fullføre sporet. 
Start- og endepunktene til sporet er koblet til, og en linje som representerer 
langaksen vises.

5 Trykk på [Set]-tasten igjen. Volumet er beregnet.

6 Området (A), omkretsen (C), diameteren (D) og volumet (V) vises i vinduet Result.

 ❚ A/B Ratio (Forholdet A/B)

To-diameterforhold

1 Velg A/B Ratio på berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Mål den første diameteren (D1) for forholdet ved å bruke [Trackball], og trykk på 
[Set]-tasten.

3 Mål den andre diameteren (D2) av forholdet ved å bruke [Trackball], og trykk på 
[Set]-tasten.

4 Forholdet beregnes. De to avstandene (D1, D2) og A/B-forholdet (A/B Ratio) vises i 
vinduet Result.

To-ellipse-forhold

1 Velg A/B Ratio på berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Mål det første området (A1) av forholdet ved å bruke [Trackball], og trykk på [Set]-
tasten.

3 Mål det andre området (A2) av forholdet ved hjelp av [Trackball], og trykk på [Set]-
tasten.

4 Forholdet beregnes. De to ellipsene (A1, A2) og Forholdet A/B (A/B Ratio) vises i 
vinduet Result.
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 ❚ Histogram (Histogram)

1 Velg Histogram på berøringsskjermen. 

2 Bruk [Trackball] for å flytte klaven til hjørnet av området der du vil måle 
histogrammet.

3 Trykk på [Set]-tasten. 

4 Bruk [Trackball] for å bevege klaven diagonalt til motsatt side av området.

5 Trykk på [Set]-tasten. Den målte verdien vises i Histogram-vinduet. 
For å se histogrammet, går du til Histogram-vinduet.

 ❚ Elasto Size Compare (Elasto-størrelsessammenligning)

MERK
Elasto-størrelsessammenligning er kun tilgjengelig for bruk ved frysing i Elastografi-
modus.

1 Velg Elasto på berøringsskjermen for å gå inn i Elastografi-modus. 
Direkte dobbelmodus vises.

2 Utfør skanningen. Riktig manuell komprimering/dekomprimering vises ved det 
fargede belastningskartet.

3 Trykk på [Freeze]-tasten for å fryse bildet.

4 Trykk på [Measure]-tasten.

5 Velg Elasto Size Compare på berøringsskjermen.

6 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet på 2D-bildet, og trykk på [Set]-
tasten. 
Startpunktet er festet, og endepunktet vises.

7 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til endepunktet, og trykk på [Set]-tasten.

8 Den kopierte klaven vises på Elastografi-bildeområdet.

9 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til det kopierte startpunktet til ønsket posisjon 
på Elastografi-bildet, og trykk på [Set]-tasten. 
Det kopierte startpunktet er festet, og det kopierte endepunktet vises.

10 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til det kopierte endepunktet til ønsket posisjon 
på Elastografi-bildet, og trykk på [Set]-tasten. 

11 Den målte verdien er fast. De to verdiene og ett forhold vises i vinduet Result.
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 ❚ Elasto Strain Ratio (Elasto-belastningsforhold)

MERK
Elasto-belastningsforhold er bare tilgjengelig for bruk ved frysing i Elastografi-modus.

1 Velg Elasto på berøringsskjermen for å gå inn i Elastografi-modus. 
Direkte dobbelmodus vises.

2 Utfør skanningen. Riktig manuell komprimering/dekomprimering vises ved det 
fargede belastningskartet.

3 Trykk på [Freeze]-tasten for å fryse bildet.

4 Trykk på [Measure]-tasten.

5 Velg Elasto Strain Ratio på berøringsskjermen.

6 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet på Elastografi-bildet, og trykk 
på [Set]-tasten. 
Startpunktet er festet, og endepunktet vises.

7 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til endepunktet, og trykk på [Set]-tasten. 
Målstammen vises i vinduet Result.

8 Den kopierte klaven vises på Elastografi-bildeområdet.

9 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til den kopierte klaven til 
referansestrømningspunktet på Elastografi-bildet, og trykk på [Set]-tasten. 
Referansestammen vises i vinduet Result.

10 Den målte verdien er fast. Stramforholdet vises i vinduet Result.

 ❚ Volume Flow Area (Volumstrømningsområde)

1 Velg Volume Flow Area på berøringsskjermen.

2 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet.

3 Trykk på [Set]-tasten for å feste punktet. Det vises at endepunktet overlapper 
startpunktet.

4 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til endepunktet, og trykk på [Set]-tasten.

5 Den målte verdien er fast, og volumstrømningsområdet vises i vinduet Result.
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M-modus-målinger
 ❚ Distance (Avstand)

1 avstand

1 Velg Distance på berøringsskjermen.  
Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre.

2 Bruk [Trackball] for å flytte skjæringspunktet, og trykk på [Set]-tasten. 
Startpunktet er festet, og endepunktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å flytte punktet, og trykk på [Set]-tasten igjen.

4 Målverdien er fast, og avstanden (D) vises i vinduet Result.

3 lengder

1 Velg Distance og velg deretter 3 Lengths på berøringsskjermen. 
Startpunktet vises.

2 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet, og trykk på [Set]-tasten.

3 Tegn den første rette linjen ved hjelp av [Trackball], og trykk på [Set]-tasten.

4 Tegn den andre rette linjen ved hjelp av [Trackball], og trykk på [Set]-tasten.

5 Tegn den tredje rette linjen ved hjelp av [Trackball], og trykk på [Set]-tasten for å 
fullføre målingen.

6 Den målte verdien er fast, og tre avstander (D1, D2, D3) vises i vinduet Result.

 ❚ Time (Klokkeslett)

1 Velg Time på berøringsskjermen.  
Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre. 

2 Bruk [Trackball] for å flytte skjæringspunktet, og trykk på [Set]-tasten. 
Startpunktet er festet, og endepunktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å flytte punktet, og trykk på [Set]-tasten igjen.

4 Tidsintervallet mellom de to punktene vises. Tiden (T) vises i vinduet Result.
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 ❚ Slope (Helning)

1 Velg Slope på berøringsskjermen.  
Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre. 

2 Bruk [Trackball] for å flytte skjæringspunktet, og trykk på [Set]-tasten. 
Startpunktet er festet, og endepunktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å flytte punktet, og trykk på [Set]-tasten igjen.

4 Skrålinjen vises, og helningen kalkuleres. Avstanden (D), tid (T) og helling (Slope) 
vises i vinduet Result.

 ❚ %Stenosis (%Stenose)

To diametere prosent stenoseberegning

1 Velg %Stenosis på berøringsskjermen.  
Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre.

2 Mål den større vertikale diameteren (D1) av stenosen ved hjelp av [Trackball], og 
trykk på [Set]-tasten.

3 Mål den mindre vertikale diameteren (D2) av stenosen ved hjelp av [Trackball], og 
trykk på [Set]-tasten.

4 Diameterne (D1, D2) og diameteren prosent stenose (% Steno(Diam)) vises i vinduet 
Result.

 ❚ A/B Ratio (Forholdet A/B)

Distance Ratio (Avstandsforhold)

1 Velg A/B Ratio, og velg deretter Distance på berøringsskjermen. 
Startpunktet vises. 

2 Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre.

3 Mål den første vertikale diameteren (D1) av forholdet ved å bruke [Trackball], og 
trykk på [Set]-tasten.

4 Mål den andre vertikale diameteren (D2) av forholdet ved å bruke [Trackball], og 
trykk på [Set]-tasten.

5 Forholdet beregnes. De to avstandene (D1, D2) og A/B-forholdet (Distance Ratio) 
vises i vinduet Result.
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Time Ratio (Tidsforhold)

1 Velg A/B Ratio på berøringsskjermen. Og velg A/B Ratio, og velg deretter Time på 
berøringsskjermen.  
Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre.

2 Mål den første vertikale diameteren (T1) av forholdet ved å bruke [Trackball], og 
trykk på [Set]-tasten.

3 Mål den andre vertikale diameteren (T2) av forholdet ved å bruke [Trackball], og 
trykk på [Set]-tasten.

4 Forholdet beregnes. De to avstandene (T1, T2) og Forholdet A/B (Time Ratio) vises i 
vinduet Result.

 ❚ Heart Rate (Hjertefrekvens (HR))

1 Velg HR på berøringsskjermen.  
Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre.

2 Bruk [Trackball] for å flytte skjæringspunktet, og trykk på [Set]-tasten. 
Startpunktet er festet, og endepunktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å flytte punktet, og trykk på [Set]-tasten igjen.

4 Pulsen mellom de to punktene er beregnet. Hjertefrekvensen (HR) og tid (T) vises i 
vinduet Result.
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D-modus-målinger
 ❚ Velocity (Hastighet)

1 Velg Velocity på berøringsskjermen. 
Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre.

2 Bruk [Trackball] for å flytte skjæringspunktet, og trykk på [Set]-tasten.

3 Den målte verdien er fast. Hastigheten (Vel) og trykkgradienten (PG) vises i vinduet 
Result.

 ❚ Time (Klokkeslett)

1 Velg Time på berøringsskjermen. 
Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre.

2 Bruk [Trackball] for å flytte skjæringspunktet, og trykk på [Set]-tasten. 
Startpunktet er festet, og endepunktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å flytte punktet, og trykk på [Set]-tasten igjen.

4 Tidsintervallet mellom de to punktene vises. Hastigheten (Vel) og tid (T) vises i 
vinduet Result.

 ❚ Acceleration (Akselerasjon)

1 Velg Acceleration på berøringsskjermen. 
Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre.

2 Bruk [Trackball] for å flytte skjæringspunktet, og trykk på [Set]-tasten. 
Startpunktet er festet, og endepunktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å flytte punktet, og trykk på [Set]-tasten igjen.

4 Den skrå linjen vises, og akselerasjonen beregnes. Akselerasjon (Accel), 
akselerasjonstiden (AT) og maksimal hastighet (Vmax) vises i vinduet Result.



2-48     Komme i gang

 ❚ Resistivity Index (Resistivitetsindeks (RI))

1 Velg RI på berøringsskjermen.  
Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre. 

2 Bruk [Trackball] for å flytte skjæringspunktet, og trykk på [Set]-tasten. 
Startpunktet er festet, og endepunktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å flytte punktet, og trykk på [Set]-tasten igjen.

4 Endepunktet er festet, og resistivindeksen beregnes. Maksimal systolisk hastighet 
(PS), sluttdiastolisk hastighet (ED) og resistivitetsindeks (RI) vises i vinduet Result.

 ❚ Pulsatility Index (Pulsatilitetsindeks (PI))

1 Velg PI på berøringsskjermen.  
Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre. 

2 Flytt markøren til startpunktet for bølgeformen med [Trackball], og trykk på [Set]-
tasten.  
Endepunktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å spore bølgeformen manuelt, og trykk på [Set]-tasten.

4 Pulsatilitetsindeksen er beregnet.

5 Maksimal systolisk hastighet (PS), ende-diastolisk hastighet (ED), minimum diastolisk 
hastighet (MD), maksimal tid-gjennomsnittshastighet (TAmax), resistivitetsindeksen 
(RI), pulsatilitetsindeksen (PI) og systolisk/diastolisk forhold (S/D) vises i vinduet 
Result.

 ❚ Velocity-Time Integral (Hastighetstidsintegral (VTI))

1 Velg VTI på berøringsskjermen.  
Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre. 

2 Flytt markøren til startpunktet for bølgeformen med [Trackball], og trykk på [Set]-
tasten.  
Endepunktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å spore en syklus av bølgeformen, og trykk på [Set]-tasten.

4 Hastighet-tidsintegralet er beregnet. Minimum, maksimum, gjennomsnittlig 
hastighet (Vmin, Vmax, Vmean) og maksimale og gjennomsnittlige trykkgradienter 
(PGmax, PGmean) vises i vinduet Result.
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 ❚ A/B Ratio (Forholdet A/B)

Velocity Ratio (Hastighetsforhold)

1 Velg A/B Ratio på berøringsskjermen. Og velg A/B Ratio, og velg deretter Velocity på 
berøringsskjermen. 
Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre.

2 Mål det første punktet (V1) av forholdet ved å bruke [Trackball], og trykk på [Set]-
tasten.

3 Mål det andre punktet (V2) av forholdet ved å bruke [Trackball], og trykk på [Set]-
tasten.

4 Forholdet beregnes. De to hastighetene (V1, V2) og Forholdet A/B (Velocity Ratio) 
vises i vinduet Result.

Time Ratio (Tidsforhold)

1 Velg A/B Ratio på berøringsskjermen. Og velg A/B Ratio, og velg deretter Time på 
berøringsskjermen.  
Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre.

2 Mål det første tidsintervallet (T1) av forholdet ved å bruke [Trackball], og trykk på 
[Set]-tasten.

3 Mål det andre tidsintervallet (T2) av forholdet ved å bruke [Trackball], og trykk på 
[Set]-tasten.

4 Forholdet beregnes. De to tidsverdiene (T1, T2) og Forholdet A/B (Time Ratio) vises i 
vinduet Result.

 ❚ AC/DC

1 Velg AC/DC på berøringsskjermen.  
Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre.

2 Mål den første skrå linjen (Accel) av helningen med [Trackball], og trykk på [Set]-
tasten.

3 Mål den andre skrå linjen (Decel.) av helningen med [Trackball], og trykk på [Set]-
tasten.

4 Forholdet beregnes. Akselerasjonsindeksen (Accel), akselerasjonstiden (AT), 
retardasjonsindeksen (Decel.) og retardasjonstiden (DT) vises i vinduet Result.
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 ❚ Heart Rate (Hjertefrekvens (HR))

1 Velg HR på berøringsskjermen.  
Den vertikale linjen og den horisontale linjen er vinkelrett på hverandre.

2 Bruk [Trackball] for å flytte skjæringspunktet, og trykk på [Set]-tasten. 
Startpunktet er festet, og endepunktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å flytte punktet, og trykk på [Set]-tasten igjen.

4 Pulsen mellom de to punktene er beregnet. Hjertefrekvensen (HR) og tid (T) vises i 
vinduet Result.

 ❚ Auto Calc (Automatisk beregning) 

1 I PW-modus velger du AutoCalc på berøringsskjermen.

2 Velg Frozen eller Live.

3 Hvis du velger Live, vises klaven og bølgeformsporingen automatisk. 

4 Hvis du velger Frozen, trykker du på [Freeze]-tasten på kontrollpanelet for å fryse 
bildet. 
Klaven og bølgeformsporingen vises automatisk.

5 Den beregnede verdien vises i vinduet Result.

 ❚ Auto Trace (Automatisk sporing)

1 I PW-modus velger du ønsket måleelement, og velger deretter Auto Trace på 
berøringsskjermen. 
Doppler-spekteret spores automatisk og resultatene vises.

2 Hvis det er nødvendig, justeres beregningsperioden ved hjelp av [Trackball] og [Set]-
tasten på kontrollpanelet.

a. En grønn linje vises til høyre for spektret.

b. Bruk [Trackball], flytt linjen og still inn endesyklusen på nytt.

c. Trykk på [Measure]-tasten på kontrollpanelet. 
Linjen endres til gul.

d. En grønn linje vises til venstre for spektret.

e. Bruk [Trackball], flytt linjen og still inn startsyklusen på nytt.

f. Trykk på [Set]-tasten på kontrollpanelet. Linjen endres til gul.

3 Den beregnede verdien vises i vinduet Result.
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 ❚ Semi Auto Trace (Halvautomatisk sporing)

1 I PW-modus velger du ønsket måleelement, og velger deretter Semi Auto Trace på 
berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet for bølgeformen, og trykk på 
[Set]-tasten. Endepunktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å spore en syklus av bølgeformen, og trykk på [Set]-tasten.

4 Den beregnede verdien vises i vinduet Result.

 ❚ Manuell sporing 

1 I PW-modus velger du ønsket måleelement, og velger deretter Trace på 
berøringsskjermen. Startpunktet vises.

2 Bruk [Trackball] for å flytte markøren til startpunktet for bølgeformen, og trykk på 
[Set]-tasten.  
Endepunktet vises.

3 Bruk [Trackball] for å spore en syklus av bølgeformen, og trykk på [Set]-tasten.

4 Den beregnede verdien vises i vinduet Result.

Rapport

Se på en rapport

1 Trykk på [Report]-tasten på kontrollpanelet. Du kan også velge Report på hurtigmenyen.  
Du kan se en rapport med merket måling.

2 For å vise en rapport med grunnleggende måling, velg Basic MEAS. på 
berøringsskjermen. 

3 For å vise en rapport ved hjelp av applikasjon eller målemodus, velg et program eller en 
modus fra den tilhørende listen eller feltet øverst til venstre på skjermen.

MERK
For å vise en rapport i en bestemt modus, velg en modus (2D, M eller Doppler) på 
berøringsskjermen. Hvis du vil vise en rapport for mer enn en modus, velger du All på 
berøringsskjermen.

4 Når en rapport vises på skjermen, ser du rapportinformasjonen.

5 For å vise neste side av rapporten, roterer du funksjonstasten Select Page.

6 For å gå ut av rapporten, trykk på [Exit]-tasten på kontrollpanelet. Du kan også velge Exit 
på berøringsskjermen.



2-52     Komme i gang

Redigere en rapport
For å endre rapportdataene,

1 Flytt markøren til feltet du ønsker å endre. 

2 Trykk på [Set]-tasten. Feltet markeres.

3 Skriv inn ny data. Du kan skrive inn data i det tomme feltet. 
De oppgitte dataene blir endret til grønt, og endrede data vises med et asteriskmerke.

For å slette måleresultater, 

1 Flytt markøren til feltet du ønsker å slette. Feltet markeres.

2 Velg Delete Value for å slette dataene.

3 Trykk på funksjonstasten Delete All for å slette alle rapportverdier for det aktiverte 
regnearket.

4 Trykk på [Clear]-tasten for å slette alle rapportverdier for den omlastede studien.

For å ekskludere eller inkludere måleresultater, 

1 Flytt markøren til feltet du ønsker å utelukke. Feltet markeres.

2 Velg Exclude Value for å utelukke data. Dataen som er utelukket vises i hvitt.

3 Velg Exclude Value igjen for å inkludere de dataene du tidligere utelukket.

For å endre verdi typen,

1 Flytt markøren til kolonnen Method.

2 Trykk på [Set]-tasten. 

3 Velg en verditype av målingsenheter fra rullegardinlisten (Siste, Gjennomsnittlig, 
Maksimum og Minimum).

Legge til en kommentar

1 Velg Comment på berøringsskjermen. 
Du kan se kommentarer i skjermbildet Exam Comments og Comments.

2 På skjermbildet Comments skriver du inn tekst ved hjelp av QWERTY-tastaturet.

3 For å avslutte kommentaren, klikk på OK eller velg Comment på berøringsskjermen.

MERK
På skjermbildet Patient Registration kan du redigere tekst i feltet Exam Comments.
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Forhåndsvisning av en rapport
For å forhåndsvise rapporten, 

– Velg Preview på berøringsskjermen, eller velg Preview på hurtigmenyen.  
Du kan forhåndsvise en rapport som skal skrives ut. 

For å legge til et bilde i rapporten,

1 Flytt markøren til ønsket bilde på utklippstavlen og trykk på [Set]-tasten.

2 Flytt markøren der det valgte bildet skal settes inn, og trykk på [Set]-tasten.

3 Hvis du vil fjerne et bilde fra rapporten, velger du Delete Image på berøringsskjermen.

Hvis du vil legge til bildesider i rapporten, 

– Velg Add Image Page på berøringsskjermen.

For å slette bildesider fra rapporten, 

– Velg Delete Image Page på berøringsskjermen.

MERK
Du kan ikke legge til mer enn 10 bildesider i en rapport.

For å eksportere rapporten i PDF, 

1 Velg PDF Export på berøringsskjermen. Dialogboksen vises.

2 Velg et medium i feltet Device.

3 Skriv inn et filnavn i File name-feltet.

4 Klikk Save. Fremdriftsviseren vises under eksport av filer.

Skriver ut en rapport
For å Skrive ut en rapport via en vanlig skriver, 

– Velg Print på berøringsskjermen.

For å fange rapportskjermbildet, 

– Press the [P1]-, [P2]-, eller [P3]-tasten på kontrollpanelet.





3

Systemforhåndsinnstilling .......................................................................3-2

Systempleie og vedlikehold .....................................................................3-7

Transduserpleie og vedlikehold ...............................................................3-9

Dette kapitlet presenterer følgende:

Etter undersøkelsen er 
over



3-2     Etter undersøkelsen er over

Systemforhåndsinnstilling
I hver forhåndsinnstilt meny kan du konfigurere forskjellige standardinnstillinger for 
undermenyene.

System forhåndsinnstilt display

Figur 3-1 Systemforhåndsinnstilt display

Generell arbeidsflyt
For å gå inn på menyen  System forhåndsinnstilling, 

1 Trykk på [System Preset]-tasten på QWERTY-tastaturet.

2 For å bla gjennom gjeldende side, trykk på funksjonstasten Navigate.

3 For å gå ut av menyen, klikk på Save & Exit eller Exit. Du kan også trykke på [System Preset] 
eller [2D]-tasten.

For å endre innstillingene i System forhåndsinnstilling, 

1 Trykk på [System Preset]-tasten på QWERTY-tastaturet. Det General skjermbildet vises.

2 Velg ønsket meny, fra venstre side av displayet.

3 Bruk [Trackball] for å velge menyfanen du vil ha.

4 Endre innstillingene for den valgte menyen.

5 Når du er ferdig, klikk på Save & Exit for å lagre endringene og gå tilbake til 
skannemodus.
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System forhåndsinnstilte menyer
For å få tilgang til forhåndsinnstilte menyer, velg ønsket meny på berøringsskjermen.

MERK
Etter at du har endret noen forhåndsinnstilte menyer, må du kanskje starte systemet på nytt.

Figur 3-2 Systemforhåndsinnstilt berøringsskjerm

Forhåndsinnstil-
lingsmeny Beskrivelse 

System Tilpass systemkonfigurasjoner som generelle innstillinger, kontrollpanel, 
eksterne enheter, pasientinformasjon og skjermkalibrering.

Annotation Tilpass innstillinger for kommentarer og kroppsmønster.

Measurement Vis og oppdatert merket måling for hver studie, opprett ny måling, opprett 
OB-tabell.

Report Tilpass rapporten og rapporter utskriftsinnstillingene.

User Setting Tilpass brukerdefinerte innstillinger.

Connectivity Tilpass DICOM-enheten og -tjeneste.

Administrasjon Opprett bruker-ID, aktiver tjenestedatabase og vis alternativ informasjon.

Backup / Restore  Sikkerhetskopier og gjenopprett data, og utfør full sikkerhetskopiering av 
bildedata. 

Advanced Cardiac Tilpass innstillingene for Stress-ekko og Cube-strain™-funksjoner.
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Tilkoblingsmuligheter

Nettverk
 ❚ Local Area (Lokalt område)

Spesifiser følgende IP-adresseinnstillinger:

 • DHCP: Velg DHCP-alternativet for en dynamisk IP-adresse.

 • Use Following IP Address: Velg dette alternativet for å bruke en statisk IP-adresse.

 – IP Address: Skriv inn en IP-adresse.

 – Subnet Mask: Angi undernettmasken.

 – Default Gateway: Angi standard gateway-adresse.

 – Preferred DNS Server: Skriv inn den foretrukne DNS-serveren.

 – Alternate DNS Server: Skriv inn den alternative DNS-serveren.

 – Network Speed: Velg nettverkshastigheten.

 ❚ Trådløst

For å koble til det trådløse nettverket,

1 Spesifiser følgende IP-adresseinnstillinger.

2 Velg ønsket SSID fra listen Wireless search.

3 Klikk på Connect.

4 Skriv inn et passord og klikk på OK.

Du kan se tilkoblingsstatus for trådløst nettverk ved å sjekke ikonet i statuslinjen.

Ikon Beskrivelse

Frakoblet USB-trådløsmodulen.

Koblet til USB-trådløsmodulen, men koblet fra til det trådløse nettverket.

Vellykket koblet til det trådløse nettverket.
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Sikkerhetskopi/Gjenopprett 
Du kan velge et lagringsmedium (CD, DVD, USB-minnepinne, USB-harddisk og nettverkslagring) 
for å utføre sikkerhetskopieringen. 

MERK
Unngå å bruke den lokale harddisken for å lagre bilder permanent- Rydd opp bildearkivet til 
et lagringsmedium regelmessig.

FORSIKTIG
Følg den foreslåtte sikkerhetskopieringsprosedyren i håndboken. ALPINION MEDICAL 
SYSTEMS har ikke ansvar for tap av data forårsaket av brukerens uforsiktighet.

Brukersikkerhetskopi
Menyen User Backup lar deg sikkerhetskopiere de forhåndsdefinerte dataene. For å velge alle 
brukerdefinerte forhåndsinnstillinger, merk av for User Defined Configuration.

For å sikkerhetskopiere brukerens forhåndsinnstilte data,

1 Sett inn et tomt medium riktig på systemet ditt.

2 Velg et medium fra rullegardinlisten Media.

3 Hvis du velger USB fra Media-rullegardinlisten, skriver du inn beskrivelsen i Description-
feltet.

4 Velg brukerens forhåndsinnstilling du vil sikkerhetskopiere.

5 Klikk på Backup for å starte sikkerhetskopiering. Sikkerhetsprosedyren starter.

6 Etter at sikkerhetskopien er fullført, vises det siste tidspunktet og datoen for 
sikkerhetskopiering ved siden av den forhåndsdefinerte kategorien.  

For å gjenopprette brukerens forhåndsinnstilte data,

MERK
Kontroller at programvareversjonen av dataene er den samme som systemets 
programvareversjon. Hvis IKKE, kan du ikke utføre gjenopprettelsen.

1 Sett inn et media på systemet ditt.

2 Velg brukerens forhåndsinnstillinger som du vil gjenopprette. 
Hvis mediet ditt er USB-minnepinne, velger du forhåndsinnstillingene for brukeren du vil 
gjenopprette fra den sikkerhetskopierte listen.

3 Klikk på Restore for å starte gjenoppretting. Gjenopprettingsprosedyren begynner. 
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Sikkerhetskopiering av bilde
Menyen Image Backup lar deg utføre sikkerhetskopiering av bilde ved hjelp av et 
lagringsmedium. Velg minnelagring, for eksempel CD, DVD, USB-minnepinne, USB-harddisk 
eller nettverkslagring. 

FORSIKTIG
 • Mens du gjenoppretter bilde arkivdata, kan noen eksisterende databaser bli 

overskrevet på den lokale harddisken, og du kan ikke gjenopprette de gamle dataene. 
Pass på at du bruker riktig media før restaureringen fortsetter.

 • Før du gjenoppretter Bildearkiv, må du kontrollere at programvareversjonen er den 
samme, eller er kompatibel med det gjeldende systemet. Systemet kan ikke fortsette 
å gjenopprette hvis versjonen er forskjellig.

 • IKKE slå av systemet mens sikkerhetskopiering pågår. Du kan miste bildedataene dine.

MERK
Bruk Restore på E-view for å gjenopprette bildedata.

For å sikkerhetskopiere bildearkiv,

1 Konfigurer bildearkiv.

2 Klargjør uformatert CD/CD-er.

3 Klikk på Backup for å starte sikkerhetskopiering av bildearkivet. 
Medieformatering starter og instruksjonsmeldingen vises.

Du kan vise og importere sikkerhetskopieringsmedier via E-View-menyen.

For å vise sikkerhetskopiene,

1 Sett inn media.

2 Gå til E-View.

3 Endre kilden til mediet fra den lokale harddisken. 

4 Se sikkerhetskopibildene av studien du ønsker.
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Systempleie og vedlikehold
Det er brukerens ansvar å verifisere at ultralydsystemet er trygt for diagnostisk drift på daglig 
basis. Hver dag, før du bruker systemet, utføres hvert trinn i den daglige sjekklisten.

FORSIKTIG
 • Systemet inneholder ikke interne komponenter som kan betjenes av operatøren. 

Forsikre deg om at uautorisert personell ikke tukler med enheten.
 • Når det oppstår defekt eller feil, må du ikke bruke systemet før problemene er løst. 

Kontakt din lokale servicerepresentant.

Daglig vedlikehold
Utfør følgende hver dag før du bruker ultralydsystemet:

 • Inspiser alle transdusere manuelt. Ikke bruk en transduser som har et sprukket, punktert 
eller misfarget hus eller en frynsete kabel.

 • Kontroller alle strømledninger visuelt. Ikke slå på strømmen hvis en ledning er frynsete 
eller delt, eller viser tegn på slitasje. Hvis systemets strømledning er frynset eller splittet, 
eller viser tegn på slitasje, må du kontakte din ALPINION-servicerepresentant for å bytte 
strømuttak.

 • Kontroller visuelt at styrekulen og andre kontroller på kontrollpanelet for å sikre at de er 
rene og fri for gel eller andre forurensninger.

 • Kontroller visuelt EKG-kontakten og -kablene. Ikke bruk EKG-kontakten og kablene hvis de 
er skadet.

ADVARSEL
For å unngå elektrisk støt må du visuelt inspisere transduseren før bruk. Ikke bruk transdusere 
som har et sprukket, punktert eller misfarget hus eller en frynset kabel.

Ukentlig vedlikehold
Systemet krever ukentlig pleie og vedlikehold for å fungere trygt og korrekt. Rengjør følgende:

 • Skjerm

 • Kontrollpanel

 • Fotbryter

Manglende utførelse av nødvendig vedlikehold kan føre til unødvendige serviceanrop.
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Månedlig vedlikehold

ADVARSEL
Når LED-lampen må byttes, må du kontakte ALPINION-servicerepresentanten.

FORSIKTIG
For å unngå fare for elektrisk støt må du ikke fjerne paneler eller deksler fra konsollen. Denne 
servicen må utføres av kvalifisert servicepersonell. Unnlatelse av dette kan føre til alvorlig 
skade.

MERK
For å opprettholde sikkerheten og funksjonaliteten til ultralydssystemet, må vedlikehold 
utføres hver 12. måned. Elektriske sikkerhetstester må også utføres med jevne mellomrom 
som angitt i lokale sikkerhetsforskrifter. Se servicehåndboken for elektrisk lekkasje-test.

For å inspisere systemet, undersøk følgende på en månedlig basis.

 • Koblinger på kabler for eventuelle mekaniske feil

 • Hele lengden til elektriske kabler og strømledninger for kutt eller slitasje

 • Kontrollpanel og tastatur for feil

 • Låsetrinse for riktig låsing
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Transduserpleie og vedlikehold
ADVARSEL  • Plasser alltid en steril, ikke-pyrogen transduserhylse på en transduser som 

brukes i prosedyrer som krever sterilitet.
 • For å minimere risikoen for krysskontaminering og smittsomme sykdommer, 

må intraoperative transdusere rengjøres og desinfiseres på høyt nivå etter 
hver bruk. En steril, ikke-pyrogen transduserhylse må være på plass under 
prosedyrer som krever sterilitet.

 • Det har vært rapporter om alvorlige allergiske reaksjoner på medisinsk 
utstyr som inneholder lateks (naturlig gummi). Helsepersonell anbefales 
å identifisere lateksfølsomme pasienter, og være forberedt på å behandle 
allergiske reaksjoner omgående.

 • Under nevrokirurgiske prosedyrer: Hvis en transduser blir forurenset med 
vev eller væsker fra en pasient man vet har Creutzfeld-Jacobs sykdom, skal 
transduseren ødelegges, da den ikke kan steriliseres.

 • Ved bruk av en endokavitet eller intraoperativ transduser med en påført 
CF-type, kan pasientens lekkasjestrøm være additiv. Før hver bruk må 
lekkasjestrømtesten utføres.

 • For å unngå elektrisk støt og skade på systemet, må du koble fra transduseren 
før rengjøring eller desinfisering.

 • Listen over desinfeksjonsmidler og rengjøringsmetoder er anbefalt av 
ALPINION for kompatibilitet med produktmaterialer, ikke for biologisk 
effektivitet. Se instruksjonene for desinfiserende etikett for veiledning om 
desinfiseringseffektivitet og hensiktsmessig klinisk bruk.

FORSIKTIG  • Transdusere er følsomme instrumenter – uopprettelig skade kan oppstå hvis 
de faller, bankes mot andre gjenstander, kuttes eller punkteres. Ikke forsøk å 
reparere ved å bytte om på noen deler av en transduser.

 • For å unngå kabelskade, må du ikke rulle systemet over transduserkabler.
 • For å unngå skade på transduseren må du ikke bruke transduserslire som 

inneholder oljebasert belegg eller mineraloljebasert ultralydkoblingsmiddel. 
Bruk bare vannbasert ultralydskoblingsmiddel.

 • For å hindre at den blir skadet ved et uhell, må du IKKE plassere eller lagre 
transduseren i sidelommen eller lagringsområdet på systemet.

 • For å unngå skade på transduseren, må du følg med på nedsenkningsnivåene 
som er angitt for hver transdusertype. Ikke senk eller la kabelen eller 
kontakten på en transduser bli våt. 

 • Transduseren er designet og testet for å kunne tåle desinfeksjon på høyt nivå 
som anbefalt av produsenten av desinfeksjonsproduktet. Følg desinfeksjons-
middelprodusentens anvisninger nøye. Ikke senk i mer enn én time.
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Rengjør og desinfiserer transdusere

ADVARSEL
 • For å unngå elektrisk støt og skade på systemet, må du koble fra transduseren før du 

rengjør og desinfiserer.
 • Bruk alltid vernebriller og hansker når du rengjør og desinfiserer transdusere.
 • Kontroller huset, belastningsavlastningen, linsen og tetningen for skade, og kontroller 

om det er noe funksjonelt problem etter rengjøring og desinfeksjon av transduseren.

FORSIKTIG
 • Ikke bruk en kirurgisk børste når du rengjør transdusere. Selv bruk av myke børster 

kan skade transduseren.
 • Ikke bruk papirprodukter eller produkter som er slipende når du rengjør transduseren. 

De skader linsen til transduseren.
 • Pass på å bruke riktig konsentrasjon av enzymatisk rengjøringsmiddel og skyll grundig.
 • Før du lagrer en transduser, må du sørge for at de er grundig tørket.
 • Bruken av 70% isopropylalkohol (gnidalkohol) og alkoholbaserte produkter på alle 

transdusere er begrenset. På ikke-TEE-transdusere, er de eneste delene som kan 
rengjøres med isopropylalkohol, kontakthuset, og transduserhuset og objektivet. 

 • Ikke tørk andre deler av en transduser med isopropylalkohol (inkludert kabler eller 
belastningsavlastninger), da det kan skade de delene av transduseren. Denne skaden 
er ikke dekket av transdusergarantien.

Rengjør transduseren

1 Koble transduseren fra systemet.

2 Fukt en ren bomullspute med renset vann og tørk transduseren for å fjerne eventuell 
gel eller partikler som er igjen på transduseren. Hvis renset vann ikke er effektivt, kan du 
bruke et godkjent førrensingsmiddel eller lavnivå desinfeksjonsmiddel.

3 Tørk forsiktig av hele transduseren, inkludert kabelen og kontakten. 
Når du rengjør koblingen, må du ikke la noen typer væsker komme inn gjennom 
koblingen, den elektriske kontakten eller områdene rundt låsearmen og kabelavlastning.

4 Bruk rengjøringsservietter i henhold til produsentens instruksjoner for å fjerne 
resterende partikler og rengjøringsrester, eller skyll grundig med vann opp til 
nedsenkningspunktet. 
Ikke senk kontakten, kontaktstrammerne eller del av kabelen som er innenfor 5 cm fra 
kontaktstrammeren.

5 Bruk en ren klut til å tørke transduseren etter at transduseren er rengjort. 
For å tørke linsen, bruk en myk klut og en avtrekkende bevegelse i stedet for en 
tørkebevegelse.

6 Undersøk huset, strekkavlastningen, linsen og tetningen for skade, og kontroller for 
ethvert funksjonelt problem. 
Hvis det oppdages skade, må du ikke bruke transduseren. Kontakt ALPINION MEDICAL-
serviceteknikeren din eller en autorisert agent.
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Desinfiserer transduseren

ADVARSEL
 • Hvis en forblandet løsning brukes, må du sjekke utløpsdatoen for løsningen.
 • Typen vev den kommer i kontakt med under bruk bestemmer graden av desinfeksjon 

som kreves for en enhet. Sørg for at oppløsningens styrke og varigheten av kontakt er 
passende for desinfeksjonen.

FORSIKTIG
 • Ikke tørk kabelen, belastningsavlastningen og kontakten på transduseren med 

desinfeksjonsmiddelet, da det kan skade og / eller misfarge delene av transduseren.
 • Ikke senk transduserne i mer enn en time, med mindre de er steriliserbare.
 • Ved å bruke et ikke-anbefalt desinfeksjonsmiddel eller ikke følge den anbefalte 

desinfeksjonsmetoden, kan transduseren bli skadet og/eller misfarget, og det vil 
ugyldiggjøre transdusergarantien.

For å lavnivå-desinfisere en transduser,

1 Koble transduseren fra systemet.

2 Rengjør, skyll og tørk transduseren grundig.

3 Etter rengjøring velger du en desinfiseringsløsning på lavt nivå som er kompatibel med 
transduseren din.

4 Desinfiser transduseren på lavt nivå ved å følge desinfeksjonsmetoden som anbefales av 
desinfeksjonsløsningens produsent.

5 Etter desinfiseringen må huset, strekkavlastningen, linsen og tetningen undersøkes for 
skade, og se etter eventuelle funksjonelle problemer. Hvis det oppdages skade, må du 
ikke bruke transduseren. Kontakt ALPINION MEDICAL-serviceteknikeren din eller en 
autorisert agent.

For å høynivå-desinfisere en transduser,

1 Koble transduseren fra systemet.

2 Rengjør, skyll og tørk transduseren grundig.

3 Etter rengjøring, velger du en desinfiseringsløsning med høyt nivå som er kompatibelt 
med transduseren din.  
Hvis en forblandet løsning brukes, må du sjekke utløpsdatoen for løsningen.

4 Desinfiser eller høy-nivådesinfiser transduseren ved å følge desinfeksjonsmetoden som 
anbefales av desinfeksjonsløsningens produsent.

5 Skyll transduseren med rikelige mengder sterilt vann for å fjerne eventuelle 
kjemikalierester. Eller følg rensemetoden som produsenten av desinfeksjonsmiddelet 
anbefaler for rensing av transduseren.

6 Tørk vannet av transduseren med et sterilt klede eller gasbind etter skylling. Ikke bruk 
varme for å tørke transduseren.

7 Undersøk huset, strekkavlastningen, linsen og tetningen for skade, og kontroller for 
ethvert funksjonelt problem. Hvis det oppdages skade, må du ikke bruke transduseren. 
Kontakt ALPINION MEDICAL-serviceteknikeren din eller en autorisert agent.
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Godkjent liste over desinfeksjonsmiddel, førrensingsmiddel og 
ultralydgel

Et egnet stoff bør velges basert på listen over kompatible desinfeksjonsmidler, 
førrensingsmidler og geler. For ytterligere informasjon om godkjent ultralydgel, rengjørings- og 
desinfeksjonsprodukter, se de relevante kapitlene i brukerhåndboken.

Kabelhåndtering
Ta følgende forholdsregler med transduserkabler:

 • Hold fri fra hjulene

 • Ikke bøy kabelen ekstremt

 • Unngå å krysse kabler mellom transdusere

Planlagt vedlikehold
Følgende vedlikeholdsplan foreslås for transduseren for å sikre optimal drift og sikkerhet.

 • Daglig: Kontroller transduser

 • Etter hver bruk: rens transdusere

 • Etter hver bruk: desinfiser transdusere
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Sikkerhetsoppsummering
Du må sørge for at følgende sikkerhetsregler i alle driftsfaser, service og reparasjon av E-CUBE 
8-ultralydsystemet, følges. Hvis sikkerhetsreglene eller de spesifikke advarslene i denne 
bruksanvisningen ikke overholdes, bryter du sikkerhetsmessige standarder med hensyn til 
utforming, produksjon, og tiltenkt bruk av dette systemet. ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., 
LTD. har ikke ansvar for din manglende overholdelse av disse kravene.

Sikkerhetsmerknad

ADVARSEL En merknad om ADVARSEL indikerer en fare. Du må observere en 
operasjonsprosedyre, øve eller utføre som det. Hvis du ikke utfører denne 
merknaden på en riktig måte, kan det føre til personskade eller død.

FORSIKTIG En merknad om FORSIKTIGHET indikerer en fare. Du må observere en 
operasjonsprosedyre, øve eller utføre som det. Hvis du ikke utfører denne 
merknaden på en riktig måte, kan det føre til skade på systemet eller tap av viktig 
data.
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Sikkerhetsinformasjon for utstyret

ADVARSEL  • Hvis du installerer systemet selv, kan det forårsake skade på systemet eller 
elektrisk støt.  
Kun en kvalifisert ALPINION-serviceingeniør skal installere systemet for å 
unngå skade på systemet og for å unngå elektrisk støt.

 • For å unngå skade på systemet og elektrisk støt, må du ikke ta av dekslene på 
et system selv. Kun en kvalifisert ALPINION-serviceingeniør skal reparere eller 
bytte komponenter.

 • Ikke endre dette systemet, som for eksempel systemkomponenter eller 
programvare. Det kan oppstå sikkerhetsfarer når du endrer systemet. Kun en 
kvalifisert ALPINION-serviceingeniør skal endre systemet.

 • Når du ser at systemet forårsaker funksjonssvikt, må du stanse driften av 
systemet og gjøre det som er riktig for pasientene. Etter det skal du kontakte 
en ALPINION-serviceingeniør.

 • Systemets spenning kan forårsake alvorlig personskade eller skade på 
systemet.

 • Du må regelmessig sørge for jordet integritet til strømuttaket og systemet.
 • Systemet må kobles til et strømforsyningsnett med vernejording for å unngå 

risiko for elektrisk støt.
 • For pasientenes sikkerhet må du plassere systemet slik at det er enkelt å 

trekke ut strømledningen fra strømuttaket hvis det oppstår en funksjonssvikt 
eller feil.

 • Du må alltid sørge for at du ikke bruker systemet i en eksplosiv atmosfære.
 • Sørg for at du slår av strømmen til systemet og trekk ut strømledningen fra 

stikkontakten før du rengjør og desinfiserer systemet.
 • Ikke la vann eller væske komme i kontakt med systemet. Hvis vann- eller 

væskedråper drypper inn i systemet, kan det forårsake elektrisk støt og skade 
på systemet.

 • Du må følge sikkerhetsreglene, og unngå enhver situasjon som fører til 
personskade eller skade.

 • Systemet skal alltid brukes på riktig måte for å unngå alvorlig skade. Før 
du bruker systemet, må du sørge for å forstå instruksene og farene som 
involverer ultralydsystemet. ALPINION gir opplæringshjelp ved behov.

 • Bruken av utstyret utenfor de beskrevne forholdene eller tiltenkt bruk, og 
ikke ta hensyn til sikkerhetsrelatert informasjon betraktes som unormal 
bruk. Produsenten er ikke ansvarlig for skade eller personskade forårsaket av 
unormal bruk. Eventuell unormal bruk vil ugyldiggjøre garantien for utstyret.

 • Det skal alltid brukes periferiutstyr og tilbehør som er godkjent av ALPINION. 
Du må koble periferiutstyr og tilbehør til systemet på en sikker måte.

 • Det skal alltid brukes transdusere som er godkjente eller anbefalte av 
ALPINION.

 • Det skal alltid brukes godkjente EKG-kabler og elektroder som er anbefalt av 
ALPINION.

 • Ultralydsystemet er ikke tiltenkt for diagnostisering og overvåking av EKG. Ikke 
bruk systemet i hjerteoperasjoner.
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Informasjon om pasientsikkerhet

ADVARSEL  • Når du oppgir pasientdata, må du alltid forsikre deg om at du oppgir riktig 
identifikasjon med pasientdataene.

 • Ikke bruk systemet før du er kjent med systemets drift.
 • For å unngå at transduseren overopphetes, må du fryse systemet når 

bildebehandling ikke utføres.

FORSIKTIG  • Ikke la systemet overføre akustiske utsignaler når transduseren ikke er i bruk. 
Ellers kan det føre til overoppheting av transduseren.

 • Når du ikke bruker systemet, bør du fryse bildet eller slå av den akustiske 
utgangen.

 • Ikke bruk systemet med defibrillator. Systemet omfatter ikke en 
defibrilleringssikret, anvendt del til EKG.

 • Ikke la bakteriedrepende middel komme i kontakt med pasienten. Kontakt 
med pasientens hud eller slimhinnemembran kan forårsake betennelse.
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Antivirusprogram
ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., LTD gir sine kunder proaktive tiltak for å sikre E-CUBE 8 
ultralydsystemet. Nedenfor finner du noen proaktive tiltak vi har gjort og gjennomført for å 
bidra til å sikre produktet.

 • Kun de kommunikasjonsportene som kreves for at E-CUBE 8 ultralydsystemet skal fungere, 
er aktiverte. Alle andre kommunikasjonsporter i operativsystemet er deaktiverte. Typisk 
brukes bare én port for DICOM-tilkoblingen.

 • For å minimere mulighetene for sikkerhetssvakheter blir alle operativsystemets tjenester 
som ikke brukes av systemets applikasjonsprogramvare, deaktiverte.

 • Funksjonen «Auto Run» er deaktivert på systemet. Når for eksempel en DVD eller en 
USB-minnepinne kobles til og inneholder et program som skal kjøre automatisk, så vil ikke 
systemet åpne eller kjøre programmet.

ALPINION MEDICAL SYSTEMS Co., LTD. bruker ikke antivirusprogramvare, av flere grunner. De 
viktigste grunnene til dette er:

 • Alle virusskannere er konstant aktive i bakgrunnen. På grunn av det programintensive 
operativsystemet på ultralydskanneren, kreves alle dataressurser for vanlig drift av denne 
enheten. Aktiviteten til en antivirusprogramvare ville redusere systemets ytelse.

 • Driftsprogramvaren i et medisinsk ultralydsystem er en del av et FDA-godkjent 
medisinsk utstyr som krever en spesifikk frigivningsprosess. Alle oppdateringer av 
antivirusprogrammet ville bety en endring i systemets programvare. Disse endringene 
krever en omfattende frigivnings- og valideringsprosess for å bidra til å sikre at 
antivirusoppdateringen ikke påvirker systemprogramvarens ytelse eller pålitelighet.

For alle brukerne anbefales det sterkt å følge flere instruksjoner for å minimere risikoen for 
infeksjon av virus og/eller skadelig programvare.

 • Før du bruker USB-tilkoblede enheter eller stasjoner (USB-HDD, USB-minnepenn eller 
nettverkslagring), må du først rense dem ved å kjøre en virusskanning.

 • Det anbefales å blokkere SMB-portene (139.445) på brannmurnivå for å hindre WannaCry 
ransomware-angrep.
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Informasjon om elektrisk sikkerhet

ADVARSEL  • Ikke rengjør eller desinfiser et system før du slår av og kobler systemet fra 
strømuttaket. Det kan resultere i elektrisk støt og skade på systemet.

 • Ikke plasser vann eller væske på systemet. Hvis vann- eller væskedråper 
drypper inn i systemet, kan det forårsake elektrisk støt og skade på systemet.

 • For å forhindre systemskade og elektrisk sjokk må ikke panelene eller 
dekslene tas av et system.

 • Ikke bruk skjøteledninger, adaptere eller omformere, som omformer fra tre til 
to ledninger, for å koble til en stikkontakt.

 • Systemets spenning kan forårsake alvorlig personskade eller skade på 
systemet. Når du ser at systemet forårsaker funksjonssvikt, må du stanse 
driften av systemet og gjøre det som er riktig for pasientene. Etter det skal du 
kontakte en ALPINION-serviceingeniør.

 • For å forhindre elektrisk støt må du ikke endre vekselstrømkontakten i 
systemet.

 • Du bør bruke ultralydsystemet etter noen timer når systemet er på et 
fuktighet sted.

 • Ikke koble til, koble fra, eller bytte ut noen deler av systemet samtidig som en 
pasient skannes.

 • Ikke skift sikring eller strømledning selv. En ALPINION MEDICAL-
serviceingeniør eller en autorisert agent må foreta utskiftningen. Garantien 
blir ugyldiggjort hvis du skifter sikringen eller strømledningen selv. 

 • Hvis rengjøringsløsninger sprayes på systemet, vil dråper av rengjøringsvæske 
trenge inn i systemet. Det skader komponentene i systemet.  

 • For å forhindre elektrisk støt og skade på systemet må du ikke bruke 
sprayflasker med aerosoler, på monitoren.

 • For å forhindre elektrisk støt må EKG-kabler og pasienter holdes unna andre 
elektriske strømledere når EKG-funksjonen brukes.

 • Forskjellig spenning mellom systemet og andre enheter kan føre til 
elektrisk støt. Ifølge IEC-kravene (se respektivt IEC 60601-1-1, og klausul 
16 i den 3. utgaven av IEC 60601-1), må du bruke ekvipotensialkabelen 
(ekvipotensialutjevning) for å koble andre enheter til systemet. Kontakt 
ALPINION MEDICAL-serviceingeniøren din.
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Informasjon om transdusersikkerhet

ADVARSEL  • For å forhindre systemskade og alvorlig pasientskade må ikke en skadet eller 
defekt transduser, brukes.

 • Sørg for at du ikke bøyer eller drar i transduserkabelen, slik at ikke 
transduseren blir skadet.

 • Det skal kun brukes godkjente koblingsgeler. Garantien blir ugyldiggjort hvis 
det brukes geler som ikke er godkjente. Det kan også skade transduseren.

 • For å redusere faren for lekkasjestrøm og elektrokirurgisk interferens, skal det 
bare brukes isolerte elektrokirurgiske enheter med en endokavitetstransduser, 
og transduseren skal kobles fra når den ikke er i bruk.

 • Når en endokavitetstransduser gir feilfunksjoner, kontakt en ALPINION 
servicetekniker for å forhindre eventuelle sikkerhetsfarer fra transduseren. 

FORSIKTIG  • Ikke mist transduseren. Sørg for at transduseren er trygt plassert når du ikke 
bruker den.

 • Uventet elektrisk støt oppstår hvis en skadet eller defekt transduser, brukes. 
Pass på å bruke og ta vare på transduseren tilsvarende.

 • Ikke la systemet overføre akustiske utsignaler når transduseren ikke er i bruk. 
Ellers kan det føre til overoppheting av transduseren.

 • Frys bildet eller slå av den akustiske utgangseffekten når systemet ikke er i 
bruk.

 • Inspiser alltid transduseren du skal bruke for skarpe kanter og ujevne 
overflater for å forhindre alvorlig pasientskade. Spesielt for en 
endokavitetstransduser: Inspiser den uttømmende før hver bruk.

 • Riktig rengjøring og desinfisering av transduseren forhindrer smitte av 
sykdom. Du må følge prosedyrene for infeksjonskontroll.

 • Bruk alltid sterile, lovlige markedsførte transduserovertrekk for 
endoaktivitetsundersøkelser.

 • Sørg for at du ikke bruker en transduserhylse som har gått ut på dato.
 • Det kan skade transduseren hvis forhåndssmurte kondomer brukes som hylse.
 • Ikke la øynene dine (eller pasientens øyne) få kontakt med koblingsgelen. Skyll 

grundig med rent vann hvis øynene kommer i kontakt med gelen.
 • Når overflatetemperaturen på endokavitetstransduseren når et sikkert nivå på 

41 °C, fryser du systemet manuelt, og stopper avbildningen dersom systemet 
ikke reagerer automatisk.
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Forskriftsinformasjon
E-CUBE 8 ultralydsystemet samsvarer med følgende klassifikasjoner, i samsvar med IEC/EN 
60601-1:6.8.1:

Klassifiseringer:

 • Type beskyttelse mot elektrisk støt: Klasse I

 • Grad av beskyttelse mot elektrisk støt (pasientforbindelse): Type BF-utstyr

 • Grad av beskyttelse mot skadelig vanninntrengning: Vanlig utstyr og alle påførte deler 
(IPX7, IPX8) unntatt EKG, oppfyller beskyttelsesnivået i henhold til IEC 60529.

 • Applikasjonens sikkerhetsgrad i nærheten av en brennbar anestesiblanding med luft eller 
oksygen eller dinitrogenoksid (lystgass): Utstyret er ikke egnet for bruk i nærheten av 
brennbare anestesiblandinger med luft, oksygen eller lystgass.

 • Driftsmodus: Kontinuerlig drift

E-CUBE 8 ultralydssystemet samsvarer med følgende standarder:

 • MDD 93/42/EEC

 • EN ISO 10993-1:2009 (ISO 10993-1:2009)

 • EN ISO 10993-10:2013 (ISO 10993-10:2010)

 • EN ISO 10993-5:2009 (ISO 10993-5:2009)

 • EN ISO 13485:2016 (ISO 13485:2016)

 • EN ISO 14155:2011+AC:2011 (ISO 14155:2011)

 • EN ISO 14971:2012 (ISO 14971:2007)

 • EN ISO 15223-1:2016 (ISO 15223-1:2016)

 • EN 1041:2008+A1:2013

 • EN 55011:2016+A1:2017 (CISPR 11:2015/AMD1:2016)

 • EN 55032:2015 (CISPR 32:2015)

 • EN 60601-1:2006+A1:2013 (IEC 60601-1:2005/AMD1:2012)

 • EN 60601-1-2:2015 (IEC 60601-1-2:2014)

 • EN 60601-1-6:2010+A1:2015 (IEC 60601-1-6:2010/AMD1:2013)

 • EN 60601-2-37:2008+A11:2011+A1:2015 (IEC 60601-2-37:2007/AMD1:2015)

 • EN 61000-3-2:2014 (IEC 61000-3-2:2018)

 • EN 61000-3-3:2013 (IEC 61000-3-3:2013)

 • EN 61000-4-11:2004 (IEC 61000-4-11:2004)

 • EN 61000-4-2:2009 (IEC 61000-4-2:2008)

 • EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 (IEC 61000-4-3:2006/AMD2:2010 )

 • EN 61000-4-4:2012 (IEC 61000-4-4:2012)
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 • EN 61000-4-5:2014 (IEC 61000-4-5:2014)

 • EN 61000-4-6:2014 (IEC 61000-4-6:2013)

 • EN 61000-4-8:2010 (IEC 61000-4-8:2009)

 • EN 62304:2006+A1:2015 (IEC 62304:2006/AMD1:2015)

 • EN 62366-1:2015 (IEC 62366-1:2015)

 • MEDDEV 2.12/2 Rev.2

 • MEDDEV 2.7.1 Rev.4

 • NEMA UD2:2004 (R2009)

 • Medical Devices Regulations (SOR/98-282)

 • 의료기기법, 의료기기법 시행령, 의료기기법 시행규칙
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Produsent:

Navn: Alpinion Medical Systems Co., LTD. 
Adresse: 5FL, I Dong, 77, Heungan-daero 81beon-gil, 
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, Republic of Korea 
Telefon: +82 (2) 3282 0903

Autorisert EU-representant:

Navn: Alpinion Medical Deutschland GmbH 
Adresse: Alpinion Medical Deutschland GmbH Lilienthalstrasse 17a 
85399 Hallbergmoos Tyskland 
Telefon: +49 (0) 811 99 82 86 0 

Autorisert USA Representant:

Navn: Alpinion USA (Kevin Chun)  
Adresse: 21222 30th Dr SE Ste C-122 Bothell, WA 98021, United States 
Telefon: +1 425 949 1059
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Systemsymboler og etiketter
Følgende er en liste over systemsymboler og -etiketter for sikkerhet. De indikerer at du må 
sjekke håndboken for spesifikk informasjon for å unngå personskade eller skade på produktet.

Sikkerhetssymboler/
etiketter Plassering Forklaring

På startknappen på 
kontrollpanelet

Setter systemet i standby eller 
slår det på/av

På systemklassifiseringsetikett 
for utland, transduseretikett 
og EKG-port

Pasientanvendt del møter 
isolasjonskravene for type BF-
utstyr

På EKG-porten EKG-utløst skjerm

 På transduseretiketten

Dette symbolet indikerer 
at transduseren møter 
nedsenkningskrav. 
Nedsenkningsmerket kan variere, 
avhengig av transdusermodellen.

På multiadvarselsetikett for 
utland, transduseretikett og 
gelvarmeretikett

Dette symbolet angir at når 
sluttbrukeren ønsker å kassere 
dette produktet, må det sendes 
til separate innsamlingsanlegg 
for gjenvinning og resirkulering. 
Ved å skille dette produktet 
fra vanlig husholdningsavfall, 
vil mindre avfall sendes 
til forbrenningsanlegg 
eller spesialdeponier, og 
naturressurser vil dermed bli 
bevart. 
Kontakt en autorisert 
representant fra produsenten for 
informasjon om hvordan utstyret 
skal avvikles.

På etiketten for flere 
forsiktighetsregler, 
systemklassifiseringsetiketten 
for utland og systemets 
innpakningseske

Dette systemet er i samsvar med 
regelverkets krav i EU-direktiv 
93/42/EØF om medisinsk utstyr.

På etiketten for flere 
forsiktighetsregler, etiketten 
på varmeapparatet for gelen 
og I/O-panelet

Se i bruksanvisning (eller 
brukermanual)
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Sikkerhetssymboler/
etiketter Plassering Forklaring

Forskjellige steder på etiketter

OBS! (forsiktig) – se medfølgende 
dokumenter dersom fullstendig 
informasjon ikke finnes på 
etiketten

På klassifiseringsetikett for 
utland:  
Rett ved vekselstrøm og 
vekselstrømuttaket

Vekselstrøm i samsvar med IEC 
60878-01-14

Rett ved vekselstrømuttaket Trykknapp

Rett ved vekselstrømmen Ekvipotensialitet

Rett ved DVD-RW USB 

På systemklassifiseringsetikett 
for utland og transduseretikett

Produksjonsdato 
Se ISO 8601 for datoformat

På systemklassifiseringsetikett 
for utland og transduseretikett

Symbol for produsent 
Dette symbolet skal ledsages av 
produsentens navn og adresse.

På systemklassifiseringsetikett 
for utland og transduseretikett Serienummer

På etiketten for flere 
forsiktighetsregler

Flytting og levering av systemet 
skal foretas ved hjelp av 2 
personer for sikkerheten til 
brukeren.

På LCD-varseletiketten 
og etiketten for flere 
forsiktighetsregler

Ikke bruk kraft for å dytte 
skjermen eller systemet når 
hjulene er låst.

På LCD-varseletiketten

Ikke trykk ned eller plasser 
noe på skjermen når den er 
sammenslått. Det kan føre 
til at skjermen og (eller) den 
artikulerende armen blir skadet.

På etiketten for flere 
forsiktighetsregler

Ikke bruk mobilsendere, 
som for eksempel 
mobiltelefon, radiomottaker, 
bredbåndsstrømlinje osv.
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Sikkerhetssymboler/
etiketter Plassering Forklaring

På LCD-varseletiketten
Vær veldig forsiktig så du ikke 
skader deg selv eller systemet når 
du roterer skjermens arm.

Baksiden av LCD-skjermen Forsiktighetsmerke

Øverst på skjermens arm Unngå klemfare. (I samsvar med 
IEC 60878)

Baksiden av systemet Etikett for flere forsiktighetsregler

Høyre deksel på 
systemkroppen Har ikke kjønnsregistreringsetikett

Øverst (eller på sidepanel) på 
systemet Sikkerhetsarbeidsbelastningsetikett

Nederst på kontrollpanelet Systemklassifiseringsetikett for 
utland
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Sikkerhetssymboler/
etiketter Plassering Forklaring

Nederst på kontrollpanelet Systemklassifiseringsetikett for 
innland

På gelvarmerens kabelport Gelvarmerens spenningsetikett

Baksiden av gelvarmeren Gelvarmeretikett 

Transduser

Navn på transduserprodusent, 
WEEE-symbol, som 
indikerer separat samling, 
Sertifiseringsmerke

Transduser Transdusernavn, Serie, IPX-
merkedata, forsiktighetsmerke

Transduser

Navn på transduserprodusent, 
WEEE-symbol, som 
indikerer separat samling, 
Sertifiseringsmerke

Transduser Transdusernavn, Serie, IPX-
merkedata, forsiktighetsmerke
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