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Velkommen til
brukerveiledningen for X-Porte

Velkommen til brukerveiledningen for X-Porte - 1

Velkommen til brukerveiledningen for X-Porte - 2

Om X-Porte Brukerveiledning
X-Porte-brukerhåndboken er beregnet på en bruker som har kjennskap til ultralyd. Den gir ingen
opplæring i sonografi, ultralyd eller klinisk praksis. Du må ha gjennomgått en slik opplæring før du
bruker ultralydsystemet X-Porte.

Konvensjoner
l

"Advarsel" angir forholdsregler som avverger personskade eller tap av liv.

l

"Forsiktig" angir forholdsregler som hindrer skade på utstyr.

l

Nummererte og bokstaverte trinn i prosedyrer må utføres i riktig rekkefølge.

l

Punktlister i prosedyrer kan utføres i en hvilken som helst rekkefølge.

l

Trinnet i en ett-trinnsprosedyre begynner med ♦.

Se Produktinformasjons- og sikkerhetsveiledning for X-Porte for å få en beskrivelse av symboler på
produktet.

Slik får du hjelp
I tillegg til brukerveiledningen for X-Porte er følgende tilgjengelig:
l

Visuelle veiledningsvideoer. Se "Visuelle veiledningsvideoer" på side 25.

l

Produktinformasjons- og sikkerhetsveiledning for X-Porte.

l

Versjon av brukerveiledningen på systemet: trykk på MORE (mer) og deretter på Help (hjelp).

l

Oppstartsveiledning for X-Porte.

l

Servicehåndbok.

Om X-Porte Brukerveiledning - 3

l

FUJIFILM SonoSite Inc. Teknisk brukerstøtte:

Telefon (USA eller Canada)

(877) 657-8118

Telefon (utenfor USA eller Canada) (425) 951-1330, eller ring din lokale representant
Faks

(425) 951-6700

E-post

service@sonosite.com

Nettsted

www.sonosite.com
Hovedkontor: +31 20 751 2020
Engelsk brukerstøtte: +44 14 6234 1151
Fransk brukerstøtte: +33 1 8288 0702

Servicesenter i Europa
Tysk brukerstøtte: +49 69 8088 4030
Italiensk brukerstøtte: +39 02 9475 3655
Spansk brukerstøtte: +34 91 123 8451
Servicesenter i Asia

Trykket i USA.

Om X-Porte Brukerveiledning - 4

+65 6380-5589

Slik kommer du i gang
Advarsel! Ikke bruk systemet hvis det viser tegn til uregelmessig eller inkonsekvent drift.
Slik atferd indikerer en maskinvarefeil. Kontakt FUJIFILM SonoSites tekniske brukerstøtte.

Om systemet
X-Porte er et bærbart, programvarestyrt apparat som tar opp og viser høyoppløselige ultralydbilder i
sanntid. Hvilke funksjoner som er tilgjengelige, avhenger av systemkonfigurasjon, transduser og
undersøkelsestype.

X-Porte sett forfra:
1. Skjerm, 2. Berøringspanel, 3. Plattform, 4. Krok
(4), 5. Transduserkontakt, 6. Låsehjul (4), 7. Pedal
for høydejustering, 8. Kurv, 9. USB-porter (3),
10. Strømknapp

X-Porte sett bakfra:1.
1. Porter på dokkingstasjon (venstre side),
2. Strømkontakt, 3. Batteriladerindikator, 4. Porter
på dokkingstasjon (høyre side)

Slik kommer du i gang - 5

Det kreves en lisensnøkkel for å aktivere programvaren. Se Produktinformasjons- og
sikkerhetsveiledning for X-Porte.

Grunnleggende trinn for bruk
1 Koble til en transduser. Se "Om transdusere" på side 15.
2 Slå på systemet. Se "Slå på systemet" på side 6.
3 Velg transduser og undersøkelsestype (eller bruk standardvalgene). Se "Valg av transduser og
undersøkelsestype" på side 20.
4 (Valgfritt) Legg inn pasientinformasjon. Se "Innlegging av pasientinformasjon" på side 77.
5 Skann. Se "Skanning" på side 111.

Slå på systemet
Advarsel! Kontroller at sykehusets strømforsyning samsvarer med utstyrets
spenningsområde.

Advarsel! Systemet må kun kobles til et jordet strømuttak beregnet for sykehusbruk.
Advarsel! Bruk kun strømledninger som er levert av FUJIFILM SonoSite sammen med
systemet.

Forsiktig! Ikke bruk systemet hvis det vises en feilmelding på skjermen. Skriv ned
feilkoden og slå av systemet. Kontakt FUJIFILM SonoSite eller din lokale forhandler.

Forsiktig! Ved bruk av vekselstrøm må systemet plasseres slik at du enkelt kan koble det
fra.

Slik slår du på systemet.
Systemet kan drives av det interne batteriet eller av vekselstrøm.
1 Hvis systemet skal drives av vekselstrøm, må du koble vekselstrømledningen til stativet før du
kobler den til et strømuttak beregnet for sykehusbruk.

Slik kommer du i gang - 6

2 Trykk på strømknappen.
Strømknappen er grønn når systemet er på, også når systemet er i hvilemodus (se "Innstillinger for
strøm og batteri" på side 60).

Slik slår du av systemet.
♦ Trykk på strømknappen.

Skjerm
Skjermen viser ultralydbildet samt detaljer om undersøkelsen og systemstatus.

Layout for skjerm:
1. Pasientoverskrift
2. Måle- og beregningsområde
3. Valgt transduser, undersøkelsestype og MI- og TI-verdier

Slik kommer du i gang - 7

4. Avbildningsmodus eller -modi, kontroller som er valgt
5. Systemstatusområde
6. Dybdeskala
7. Ultralydbilde
8. Retningsmarkør

Berøringspanel
Berøringspanelet er der du justerer innstillinger, velger undersøkelsestype, transduser og
avbildningsmodus, legger inn pasientinformasjon m.m. Når du justerer bildeinnstillinger eller kontroller,
vises resultatet på skjermen. Når et bilde er fryst, viser berøringspanelet en utheving av bildet.
Du betjener berøringspanelet på samme måte som de fleste andre enheter med berøringspanel:
l

Sveip: Beveg fingeren raskt over skjermen. Raskere enn å dra.

l

Dra: Beveg en eller to fingre over skjermen, vanligvis for å flytte et objekt fra ett sted til et annet.

l

Trykk: Trykk raskt på panelet én gang, for eksempel for å aktivere en kontroll.

l

Dobbelttrykk: Trykk raskt på panelet to ganger med én eller flere fingre.

l

Klem eller spre: Skyv to fingre mot hverandre eller fra hverandre på panelet.

Bruk disse bevegelsene til å utføre følgende handlinger:
Bevegelse

Handling

Sveip

Styr D-linjen (kun lineære transdusere)
Styr fargeboksen (kun lineære transdusere)
Rull gjennom sider i skjemaer, for eksempel pasientskjemaet, arbeidsark og
miniatyrbilder i Review (gjennomgang)
Velg forrige eller neste bilde i Review (gjennomgang) i fullskjerm

Dra

Juster dybde eller forsterkning
Flytt farge- eller zoomboks

Slik kommer du i gang - 8

Bevegelse

Handling
Flytt målepunkter
Flytt D-linje eller M-linje
Flytt dopplergrunnlinje
Bruk to eller flere fingre til å dra hvor som helst på berøringspanelet for å flytte eller
endre størrelse på det aktive objektet, for eksempel fargeboksen eller dopplerporten.
Flytt dybdemarkør i biopsiføring
Endre valg av D-linjevinkel
Flytt merker, piktogrammer og transdusermarkør
Flytt gjennom rammer i filmbufferen
Flytt kontroller til kontrollerfeltet
Panorer et fryst, zoomet 2D-bilde (panorering er deaktivert hvis det finnes målinger
eller merker på det fryste, zoomede bildet)
Opphev frysing av et fryst bilde ved å dra glidebryteren Slide to Unfreeze (gli for å
oppheve frysing)

Trykk

Frys
Juster dybde
Velg målepunkter
Velg bilde i dobbel
Velg modus i delt skjerm (2D, D-linje eller dopplerkurve)

Dobbelttrykk Dobbelttrykk med to eller flere fingre for å fryse eller oppheve frysing
Dobbeltrykk med én finger i zoomboksen for å zoome
Dobbelttrykk med én finger på et zoomet sanntidsbilde for å oppheve zooming
Klem eller
spre

Prøvevolumstørrelse
Endre størrelse på farge- eller zoomboks

Skjermtastatur
Du kan legge inn tekst i tekstbokser (for eksempel i pasientskjemaet) ved hjelp av skjermtastaturet.
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Slik legger du inn tekst ved hjelp av tastaturet på skjermen.
1 Trykk på en tekstboks (for eksempel i pasientskjemaet).
Skjermtastaturet vises.
2 Trykk på tastene.

Skjermtastatur:
1. Bokstavtaster: Trykk på og hold inne tasten for å vise alternativer for bokstaver med aksent.
2. Shift-tast: Bytter mellom små og store bokstaver
3. Går tilbake til forrige tekstboks
4. Går videre til neste tekstboks
5. Mellomromtast
6. Viser taster for tall, symboler og spesialtegn
7. Lukker tastaturet
8. Starter på en ny linje eller går videre til neste tekstboks
9. Sletter tegn på venstre side av pekeren

Justering av høyde og vinkel
Advarsel! Lås hjulene når systemet er uten oppsyn eller stasjonært.

Slik kommer du i gang - 10

Advarsel! For å unngå skade som følge av at skjermen uventet klapper sammen under
transport av systemet, må du legge ned skjermen før transport av systemet (se "Slik legger
du ned skjermen" på side 11).

Slik hever du eller senker du plattformen
♦ Mens du trår på pedalen for høydejustering tar du tak i begge sider av plattformen og skyver den ned
eller drar den opp til ønsket høyde.

Slik låser du et hjul
♦ Trykk ned spaken på hjulet.
Dra nedre del av spaken opp for å løsne hjulet.

Slik justerer du skjermvinkelen
♦ Ta tak i begge sider av skjermen, og vipp eller drei den.

Slik justerer du berøringspanelvinkelen
♦ Ta tak i sidene på berøringspanelet, og dra det forover eller skyv det bakover til ønsket vinkel.

Slik legger du ned skjermen
Legg alltid ned skjermen før transport av systemet.
1 Sett berøringspanelets vinkel i nederste posisjon.
2 Ta tak i skjermen på begge sider, og juster den slik at den står vinkelrett på berøringspanelet.
3 Legg skjermen ned over berøringspanelet.
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Skjermen lagt ned for transport av systemet

Porter
Systemet har porter for USB, digital video-inngang, audio-inngang, DVR, E-SATA (støttes ikke) og
Ethernet.

Porter på dokkingstasjonen
1. USB 2. Digital video-inngang 3. Audio-inngang 4. DVR-opptak (USB) og oppgradering til 5.E-SATA
(støttes ikke) 6. USB 7. Ethernet

Batteriladerindikator
Advarsel! Koble systemet til strømnettet når batterinivået er lavt.
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Advarsel! Kontroller regelmessig for å sjekke at batteriet lades helt opp. Hvis batteriet ikke
lades helt opp, må du kontakte SonoSites tekniske brukerstøtte (se "Slik får du hjelp" på side
3).

Forsiktig! Bruk kun FUJIFILM SonoSite-batterier sammen med systemet.
Batteriladerindikatoren nederst på stativet blinker når batteriet lades. Batteriladerindikatoren lyser fast
når batteriet er fulladet. Ikoner i området for tilkoblingsstatus på skjermen viser strøm- og batteristatus:
Batteriet er delvis ladet. Lengden på den blå linjen indikerer batterinivået. Hvis Beep Alert
(pipevarsling) er på (se "Lydinnstillinger" på side 40), vil systemet pipe når batterinivået er
under 14 %.
Systemet er kun tilkoblet vekselstrøm, og det er ikke installert batteri.
Systemet er kun tilkoblet vekselstrøm, og batteriet er ladet. Lengden på den blå linjen
indikerer batterinivået.

Transport av systemet
Hvis systemet skal transporteres, må følgende overholdes:
l

Legg ned skjermen. Se "Slik legger du ned skjermen" på side 11.

l

Hvis systemet skal trilles, må du skyve stangen på plattformen forover og ikke nedover. Du må
ikke skyve systemet ved hjelp av skjermen.

Forsiktig! Kontroller at batteribryterne er i av-posisjon før systemet skal sendes: Åpne
batteridekselet nederst på stativet og sett de tre batteribryterne i av-posisjon.
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Batteribrytere i av-posisjon

Tilbehør og eksterne enheter
Systemet støtter forskjellig tilbehør og eksterne enheter. Se Produktinformasjons- og
sikkerhetsveiledning for X-Porte for en liste over kompatible produkter.

Slik kommer du i gang - 14

Om transdusere
Tilkobling av transdusere
Slik kobler du til en transduser til TTC
Triple Transducer Connect (TTC) er en trippel transdusermodul som gjør det mulig å koble opptil tre
transdusere til ultralydsystemet samtidig. TTC leveres som standard med systemet.
1 Trekk transduserhåndtaket opp og drei det med klokken.
2 Sett transduserkontakten inn i én av de tre TTC-kontaktportene nederst på TTC-modulen.

3 Kontroller at kontakten sitter fast, og drei håndtaket mot klokken.

4 Press håndtaket oppover og fest transduserkontakten til systemet.

Om transdusere - 15

Slik kobler du til en transduser til systemet (uten TTC)
Hvis TTC-modulen ikke er installert på systemet, kan du koble én transduser direkte til systemet.
1 Trekk transduserhåndtaket opp, og drei det med klokken.
2 Sett transduserkontakten inn i transduserporten under stativets plattform.

3 Kontroller at kontakten sitter fast, og drei håndtaket mot klokken.

Om transdusere - 16

4 Press håndtaket oppover og fest transduserkontakten til systemet.

Klargjøring av transdusere
Advarsel! Enkelte transduserovertrekk inneholder naturgummi, lateks og talkum som kan
forårsake allergiske reaksjoner hos enkelte personer. SonoSite anbefaler at du identifiserer
pasienter som er sensitive for lateks og talkum, og at du er forberedt på å behandle allergiske
reaksjoner øyeblikkelig.

Advarsel! Noen geler og steriliseringsmidler kan forårsake en allergisk reaksjon hos
enkelte personer.

Om transdusere - 17

Forsiktig! Bruk bare gel som er anbefalt av FUJIFILM SonoSite, for å hindre at
transduseren skades. Bruk av andre geler kan skade transduseren og gjøre garantien
ugyldig. Hvis du har spørsmål om gelens kompatibilitet, kan du ta kontakt med FUJIFILM
SonoSite eller din lokale representant.

Forsiktig! Rengjør alltid trandusere etter bruk. Se Produktinformasjons- og
sikkerhetsveiledning for X-Porte.

Gel
Bruk ultralydgel på transduseren under undersøkelser. Selv om de fleste geler gir god kontakt, er
enkelte geler inkompatible med visse materialer i enkelte transdusere. FUJIFILM SonoSite anbefaler
Aquasonic gel, og en prøve av dette følger med systemet.
Påfør rikelig med gel mellom transduseren og kroppen ved generell bruk. Ved intervensjonell bruk må
du bruke et transduserovertrekk.

Overtrekk
Advarsel! Bruk markedsgodkjente, sterile transduserovertrekk og steril kontaktgel for
transrektale, transvaginale eller nåleføringsprosedyrer. Ta ikke på transduserovertrekket og
kontaktgelen før du er klar til å utføre prosedyren. Ta av og kast engangsovertrekket etter
bruk, og rengjør og desinfiser transduseren med et FUJIFILM SonoSite-anbefalt
desinfeksjonsmiddel av høy kvalitet.

Slik bruker du et transduserovertrekk
1 Påfør gel på innsiden av overtrekket. Kontroller at det er gel i enden av overtrekket.
2 Sett transduseren inn i overtrekket.
3 Trekk overtrekket over transduseren og kabelen til det er trukket helt ut.
4 Fest overtrekket ved hjelp av båndene som følger med.
5 Kontroller og fjern eventuelle luftbobler mellom transduserens frontside og overtrekket.
Luftbobler mellom transduserens frontside og overtrekket kan påvirke ultralydbildet.
6 Kontroller at det ikke finnes hull eller rifter i overtrekket.
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Relaterte emner
Tiltenkt bruk
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Valg av transduser og undersøkelsestype
Advarsel! For å hindre feildiagnostisering eller skade på pasienten er det viktig å bruke en
transduser som er tilpasset bruksområdet. Evnen til å stille diagnoser varierer for den enkelte
transduser, undersøkelsestype og avbildningsmodus. Transduserne er utviklet i henhold til
spesifikke kriterier avhengig av bruksområdet. Blant disse kriteriene er kravene til
biokompatibilitet. Gjør deg kjent med systemets funksjoner før bruk.
Velg en transduser og undersøkelsestype før skanning.

Slik velger du transduser og undersøkelsestype
1 Gjør ett av følgende:
l

Trykk på SELECT (velg) i startskjermen hvis det er tilgjengelig. (Se "Brukerprofilinnstilinger" på
side 65 for å konfigurere startskjermen.)

l

Trykk på TRANSDUCERS & EXAMS (transdusere og undersøkelser) øverst i
berøringspanelet.

TRANSDUCERS & EXAMS
Kort for tilgjengelige transdusere vises på skjermen (se "Tilkobling av transdusere" på side 15).
2 På kortet til den relevante transduseren kan du gjøre ett av følgende:
l

Dobbelttrykk på undersøkelsestypen.

l

Trykk på undersøkelsestypen og deretter på SCAN (skann), eller trykk på Cancel (avbryt) for å
avbryte.

Du kan rulle listen over undersøkelsestyper for å vise eventuelle skjulte elementer.
Du kan også velge undersøkelsestypen i pasientskjemaet. Se "Innlegging av pasientinformasjon" på
side 77.
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Bildemoduser og undersøkelsestyper på transdusere
Bildemodus
UndersøkelsesTransduser type

C60xp

HFL50xp

ICTxp

L25xp

L38xp

2D
M Mode CPD

Farge

PW
CW
Doppler* Doppler

Abdomen

√

√

√

√

—

Gynekologi

√

√

√

√

—

Muskel og skjelett

√

√

√

√

—

Nerve

√

√

√

√

—

Obstetrikk

√

√

√

√

—

Bryst

√

√

√

√

—

Muskel og skjelett

√

√

√

√

—

Nerve

√

√

√

√

—

Små kroppsdeler

√

√

√

√

—

Gynekologi

√

√

√

√

—

Obstetrikk

√

√

√

√

—

Muskel og skjelett

√

√

√

√

—

Nerve

√

√

√

√

—

Overfladisk

√

√

√

√

—

Arteriell

√

√

√

√

—

Venøs

√

√

√

√

—

Oftalmologisk

√

√

√

√

—

Nerve

√

√

√

√

—

Små kroppsdeler

√

√

√

√

—

Arteriell

√

√

√

√

—

Venøs

√

√

√

√

—
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Bildemoduser og undersøkelsestyper på transdusere
Bildemodus
UndersøkelsesTransduser type

P21xp

2D
M Mode CPD

Farge

PW
CW
Doppler* Doppler

Abdomen

√

√

√

√

—

Hjerte

√

—**

√

√

√

Lunge

√

√

√

√

—

Obstetrikk

√

√

√

√

—

* PW TDI er også tilgjengelig ved hjerteundersøkelser.
** Systemet bruker variansfargedoppler i stedet for CPD ved hjerteundersøkelser på P21xp-transduseren.

Relaterte emner
Om transdusere
Tiltenkt bruk
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USB-enheter
Du kan bruke USB-portene på systemet til å koble til enheter som for eksempel en USB-skriver eller en
USB-minnepinne. (En liste over enheter som støttes, er angitt under Produktinformasjons- og
sikkerhetsveiledning for X-Porte.)
USB-porten bak på systemet som er merket DVR Only (kun DVR), er kun beregnet på DVR-opptak.
Se "DVR-opptak " på side 310.

USB-minnepinner
Du kan bruke en USB-minnepinne til å eksportere pasientundersøkelser, importere og eksportere
logger og konfigurasjonsinnstillinger, og til å importere egendefinerte tabeller for obstetriske
beregninger.
Merk: Systemet støtter ikke passordbeskyttede USB-minnepinner. Sørg for at USB-minnepinnen du
bruker ikke har aktivert passordbeskyttelse.

Forsiktig! Følg retningslinjene nedenfor for å unngå skade på USB-minnepinnen eller tap
av data:
Ikke fjern USB-minnepinnen eller slå av ultralydsystemet mens systemet eksporterer.
Ikke utsett USB-minnepinnen for støt eller trykk mens den befinner seg i en USB-port på
ultralydsystemet. Kontakten kan bli ødelagt.

Forsiktig! Hvis USB-ikonet

ikke vises i området for systemstatus på skjermen, kan
det være at USB-minnepinnen er skadet eller passordbeskyttet. Erstatt USB-minnepinnen.
Slik kobler du til en USB-enhet for importering eller eksportering
♦ Sett USB-minnepinnen inn i en USB-port (se "Om systemet" på side 5).

USB-minnepinnen er klar når USB-ikonet

vises på skjermen.

HVis du ønsker informasjon om hvordan du kan vise informasjon om enheten, kan du se under "USBinnstillinger" på side 71.
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Slik kobler du fra en USB-minnepinne
Hvis du tar ut USB-minnepinnen mens systemet eksporterer til den, kan det føre til at de eksporterte
filene blir ødelagte eller ufullstendige.

1 Vent i minst fem sekunder etter at USB-animasjonsikonet
2 Fjern USB-minnepinnen fra porten.
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har stoppet når du eksporterer filer.

Visuelle veiledningsvideoer
Det visuelle veiledningsbiblioteket inneholder animerte 3D-videoer som beskriver skanneteknikker,
terminologi m.m. Skanning er aktiv mens en video spilles av, slik at du kan praktisere skanneteknikker
mens du ser på de visuelle veiledningene.

En visuell veiledningsvideo

Slik spiller du av en video med visuell veiledning
1 Vis skjermbildet for visuell veiledning ved å gjøre ett av følgende:
l

Trykk på LEARN (lær) i oppstartskjermen.

l

Trykk på LEARN (lær) øverst til høyre i berøringspanelet, eller trykk på MORE (mer) og deretter
på LEARN (lær), avhengig av oppsettet.
For å spesifisere plasseringen av denne kommandoen, se "Forhåndsinnstillinger" på side 61.

2 Trykk på en kategori (for eksempel Basics (grunnleggende)) øverst i skjermbildet for visuell
veiledning.
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Det gjeldende valget utheves.
3 Trykk på et videoalternativ i ett av kortene som vises.
Trykk på venstre eller høyre kontroll for å vise flere kort.

Videospillleren starter. Trykk på

for å spille av det valgte alternativet.

4 Gjør følgende:

l

Start videoen på nytt eller sett videoen på pause ved hjelp av kontrollene
på spilleren.

l

Trykk på volumkontrollen

l

Dra volumglidebryteren for å justere volumet.

l

Trykk på Hide (skjul) for å skjule spilleren. (Du kan trykke på LEARN (lær) for å vise spilleren
igjen.)

l

Trykk på en annen video i listen for å spille den av.

l

Trykk på LEARN (lær) for å gå tilbake til skjermbildet for visuell veiledning.
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nederst

for å slå av lyden. (Trykk på nytt for å slå på lyden igjen.)

Tiltenkt bruk
Systemet brukes med en tilkoblet transduser, og drives av enten batteri eller vekselstrøm. Legen skal
stå bak pasienten og plassere transduseren oppå pasientens kropp, der ønsket ultralydbilde skal
innhentes.
Systemet sender ultralydenergi inn i pasientens kropp for å fremskaffe ultralydbilder på følgende måte.
Du kan få mer informasjon om tiltenkt transduser og avbildningsmodus for hver undersøkelsestype ved
å se "Valg av transduser og undersøkelsestype" på side 20.
Abdominale avbildningsanvendelser Lever, nyrer, pankreas, milt, galleblære, gallegang,
transplanterte organer, abdominale kar og omgivende anatomiske strukturer kan vurderes
transabdominalt med hensyn til mulig patologi. Du kan evaluere og utføre intervensjonelle abdominale
prosedyrer og evaluere blodstrøm i abdominale organer.
Arterielle og venøse avbildningsanvendelser Halspulsårer, dype vener og arterier i armer og bein,
overflatevener i armer og bein, store blodkar i abdomen og diverse små årer som tilfører blod til organer
kan vurderes med hensyn til mulig patologi.
Kardiologiske avbildningsanvendelser Hjerteklaffer, store blodårer, hjertestørrelse, kardial
funksjon, hemodynamisk vurdering og omgivende anatomiske strukturer kan vurderes med hensyn til
mulig patologi.
Du kan bruke den valgfrie EKG-funksjonen til å vise pasientens hjertefrekvens. (EKG er kun
tilgjengelig ved hjerteundersøkelser på P21xp-transduseren.)

Advarsel! For å hindre feildiagnose må du ikke bruke EKG-kurven til å diagnostisere
hjerterytme. FUJIFILM SonoSite EKG-funksjonen er en ikke-diagnostisk funksjon.
Avbildningsanvendelser i gynekologi og ved infertilitet Livmor, eggstokker, adnexa og
omgivende anatomiske strukturer kan vurderes transabdominalt eller transvaginalt med hensyn til
mulig patologi. Du kan vurdere blodstrøm i bekkenorganer transabdominalt og transvaginalt.
Intervensjonelle avbildningsanvendelser Systemet kan brukes til ultralydveiledet biopsi og
drenasje, innlegging av vaskulære katetere, perifere nerveblokkeringer, amniocentese og andre
prosedyrer innen fødselsmedisin.
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Avbildningsanvendelser i fødselsmedisin Fosteranatomi, levedyktighet, beregnet fostervekt,
fosterhjertefrekvens, fosterposisjon, fosteralder, fostervann og omgivende anatomiske strukturer kan
vurderes transabdominalt eller transvaginalt med hensyn til mulig patologi.
Du kan evaluere blodstrømmen til fosteret, morkaken, navlestrengen og omgivende maternelle
strukturer.
Energidoppler (CPD)- og fargedoppler (CVD)-avbildningsverktøy brukes til å evaluere blodstrømmen til
fosteret, morkaken, navlestrengen og omgivende maternelle strukturer i alle tilfeller, inkludert
høyrisikograviditet. Indikasjoner på høyrisikograviditet inkluderer, men er ikke begrenset til, multippel
graviditet, føtal hydrops, unormal morkake, maternell hypertensjon, diabetes og lupus. CPD- og
fargeavbildningsverktøy er ikke beregnet for bruk som eneste diagnostiseringsmetode eller som
eneste screeningmetode for høyrisikograviditet.

Advarsel! CPD- eller fargeavbildning kan brukes som en tilleggsmetode, ikke som et
screeningverktøy, for påvisning av unormal hjertestruktur hos fosteret, og som en
tilleggsmetode, ikke som et screeningverktøy, for å diagnostisere intrauterin vekstretardasjon
(IUGR).

Advarsel! For å unngå skade eller feildiagnostisering må dette systemet ikke brukes til
perkutan blodprøvetaking i navlestrengen (PUBS) eller in vitro-befruktning (IVF). Systemet er
ikke validert med hensyn til effektivitet ved disse to anvendelsene.
Avbildningsanvendelser for små kroppsdeler, bryst, muskel og skjelett, overflater og lunge
Bryst, skjoldbruskkjertel, testikler, lymfeknuter, brokk, strukturer i muskel- og skjelettsystemet,
bløtvevstrukturer, oftalmiske strukturer og omgivende anatomiske strukturer kan vurderes med hensyn
til mulig patologi. Du kan påvise normal lungebevegelse med hensyn til mulig patologi. Du kan vise
blodstrøm i overfladiske anatomiske strukturer.
Systemet kan brukes til ultralydveiledet biopsi og drenasje, innlegging av vaskulære katetere og
perifere nerveblokkeringer.

Advarsel! For å unngå pasientskade må det kun benyttes en oftalmisk undersøkelsestype
ved avbildning gjennom øyet. FDA har fastsatt lavere akustiske energigrenser for oftalmisk
bruk. Systemet vil ikke overskride disse grensene når den oftalmiske undersøkelsestypen er
valgt.
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Kontraindikasjoner
X-Porte-ultralydsystemet har ingen kjente kontraindikasjoner.
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Oppsett av systemet
Systeminnstillinger er der du tilpasser systemet og stiller inn preferanser.
Merk: Ikke alle systeminnstillinger er tilgjengelige hvis du logger deg inn som gjest (se "Innlogging " på
side 38).

Slik viser du en side med innstillinger
♦ Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
Når du trykker på en innstillingsside i listen, vises innstillingene til høyre. Det aktive valget er
uthevet.

Administration
Audio
Calculations
CDA Report
Connectivity
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Date and Time
Display Information
Network Status
Power and Battery
Presets
System Information
USB
Logs
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Administrasjonsinnstillinger
På innstillingssiden for administrasjon kan du konfigurere systemet slik at brukerne må logge inn og
angi passord. Obligatorisk innlogging bidrar til å beskytte pasientinformasjon. Du kan også legge til og
slette brukere og endre passord.

Slik viser du siden for innstilling av administrators innlogging
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på Administration (administrasjon) i listen til venstre.

Administration
Om sikkerhetsinnstillinger
Advarsel! Helseinstitusjoner som oppbevarer og overfører helseinformasjon skal i henhold
til Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA) fra 1996 og EUs direktiv om
personvern (95/46/EF) implementere nødvendige prosedyrer: for å sikre integriteten og
konfidensialiteten av informasjon og for å beskytte mot alle rimelig forutsigbare trusler eller
farer som gjelder informasjonens sikkerhet eller integritet eller mot uautorisert bruk eller
offentliggjøring av informasjonen.
Innstillingssiden for administrasjon inkluderer sikkerhetsinnstillinger som hjelper deg med å overholde
de gjeldende sikkerhetskravene som er beskrevet i HIPAA-standarden. Brukerne har det endelige
ansvaret for å sikre og beskytte all elektronisk helseinformasjon som innhentes, lagres, gjennomgås
og overføres av systemet.
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Administrasjon av administratorkontoen
Slik logger du deg inn som administrator
Standard innloggingsnavn for administratoren er Administrator. Hvis du ikke har
administratorpassordet, må du kontakte FUJIFILM SonoSite. (Se "Slik får du hjelp" på side 3.)
Alle brukere med administratortilgang kan logge inn som administrator.
1 Skriv innloggingsnavnet til en bruker med administratortilgang i tekstboksen Name (navn) på
innstillingssiden for administrasjonsinnlogging.
2 Skriv passordet knyttet til innloggingsnavnet i tekstboksen Password (passord).
3 Trykk på Login (logg inn).

Login

Slik logger du deg ut som administrator
♦ Gjør ett av følgende:
l

Trykk på en annen innstillingsside.

l

Slå av systemet eller start det på nytt.

Slik endrer du administratorpassordet
1 Logg inn som bruker med administratortilgang på innstillingssiden for administrasjonsinnlogging.
2 Under User List (brukerliste) trykker du på Administrator.
3 Skriv det nye passordet i tekstboksen Password (passord) og i tekstboksen Confirm (bekreft).
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Velg et passord som inneholder både store bokstaver (A–Z), små bokstaver (a–z) og tall (0–9).
Passordene skiller mellom små og store bokstaver.
4 Trykk på Save (lagre).

Save

Beskyttelse av pasientinformasjon
Slik krever du brukerinnlogging
Du kan stille inn systemet slik at det krever brukernavn og passord ved oppstart. Hvis du krever
brukerinnlogging, må du også konfigurere brukerkontoer. (Se "Opprettelse og administrasjon av
brukerkontoer" på side 35.)
1 Logg inn som bruker med administratortilgang på innstillingssiden for administrasjonsinnlogging.
2 Velg On (på) fra listen User Login (brukerinnlogging).
3 Trykk på Done (ferdig).

Done

Slik skjuler du pasientinformasjon
Du kan velge å ikke vise pasientnavnet og ID-nummeret på skjermen og å fjerne dem fra eksporterte
bilder og videoklipp.
1 Logg inn som bruker med administratortilgang på innstillingssiden for administrasjonsinnlogging.
2 Trykk på Administrator i listen User List (brukerliste).
3 Velg Disable Patient Header (deaktiver pasientoverskrift).
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4 Trykk på Save (lagre).

Save

Slik deaktiverer du ekportering og registrering av pasientdata
Du kan hindre brukere i å eksportere pasientdata til USB-minnepinner; ta opp video som vises på
skjermen: lagre den på en USB-minnepinne som er satt inn i DVR-porten (se "DVR-opptak " på side
310).
1 Logg inn som bruker med administratortilgang på innstillingssiden for administrasjonsinnlogging.
2 Trykk på Administrator i listen User List (brukerliste).
3 Velg Disable USB Export (deaktiver USB-eksport).
4 Trykk på Save (lagre).

Save

Opprettelse og administrasjon av brukerkontoer
Du kan legge til opptil 20 brukerkontoer (inkludert standard administratorkonto).

Slik legger du til en ny bruker
1 Logg inn som bruker med administratortilgang på innstillingssiden for administrasjonsinnlogging.
2 Trykk på New (ny).

New
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3 Gå til User Information (brukerinformasjon), og fyll ut tekstboksene Name (navn), Password
(passord) og Confirm (bekreft).
Velg et passord som inneholder både store bokstaver (A–Z), små bokstaver (a–z) og tall (0–9).
Passordene skiller mellom små og store bokstaver.
4 (Valgfritt) Skriv brukerens navn i boksen User (bruker). Denne informasjonen vises som standard i
feltet User (bruker) i pasientskjemaet og på skjermen.
5 (Valgfritt) Velg Administration Access (administratortilgang) for å få tilgang til alle
administratorrettigheter.
6 Trykk på Save (lagre).

Save

7 Trykk på Done (ferdig).

Done

Slik endrer du informasjon for en bruker
1 Logg inn som bruker med administratortilgang på innstillingssiden for administrasjonsinnlogging.
2 Velg bruker under User List (brukerliste).
3 Gjør endringer i Name (navn), User (bruker) eller Administration Access (administratortilgang).
4 Trykk på Save (lagre).

Save
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5 Trykk på Done (ferdig).

Done

Slik endrer du brukerpassord
1 Logg inn som bruker med administratortilgang på innstillingssiden for administrasjonsinnlogging.
2 Velg bruker under User List (brukerliste).
3 Skriv det nye passordet i tekstboksene Password (passord) og Confirm (bekreft).
4 Trykk på Save (lagre).

Save

5 Trykk på Done (ferdig).

Done

Slik tillater du brukere å endre passord
1 Logg inn som bruker med administratortilgang på innstillingssiden for administrasjonsinnlogging.
2 Under User List (brukerliste) trykker du på Administrator.
3 Velg Password Changes (passordendringer).
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4 Trykk på Save (lagre).

Save

5 Trykk på Done (ferdig).

Done

Slik sletter du en bruker
1 Logg inn som bruker med administratortilgang på innstillingssiden for administrasjonsinnlogging.
2 Velg bruker under User List (brukerliste).
3 Trykk på

.

4 Trykk på Yes (ja).
5 Trykk på Done (ferdig).

Done

Innlogging
Hvis brukerinnlogging er påkrevd, vises skjermbildet for brukerinnlogging når du slår på systemet. (Se
"Slik krever du brukerinnlogging" på side 34.)

Slik logger du deg inn som bruker
1 Slå på systemet.
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2 Skriv brukernavn og passord, og trykk på OK i skjermbildet for brukerinnlogging.

Slik logger du deg inn som gjest
Gjester kan skanne, lagre bilder og videoklipp, vise arbeidsark og få tilgang til hjelp og visuelle
veiledningsvideoer. Gjester kan ikke få tilgang til pasientinformasjon eller systeminnstillinger (med
unntak av Monitor Brightness (lysstyrke på skjerm) og Touch Panel Brightness (lysstyrke på
berøringspanel)).
Når du logger inn som gjest, vil systemet alltid vise 2D-avbildningsskjermen, uansett hvilken
oppstartsmodus som er angitt i brukerprofilinnstillingene (se "Brukerprofilinnstilinger" på side 65).
1 Slå på systemet.
2 Trykk på Guest (gjest) i skjermbildet for brukerinnlogging.

Slik endrer du passord
Du kan kun endre passord hvis administratoren har aktivert passordendringer. Se "Slik tillater du
brukere å endre passord" på side 37.
1 Slå på systemet.
2 Trykk på Change Password (endre passord) i skjermbildet for brukerinnlogging.
3 Skriv inn gammelt og nytt passord, bekreft det nye passordet og trykk på Change (endre).

Relaterte emner
Oppsett av systemet

30
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Lydinnstillinger
På innstillingssiden for lyd kan du angi lydinnstillinger og justere volumet for pipesignaler og tastetrykk.

Slik viser du siden for lydinnstillinger
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på Audio (lyd) i listen til venstre.

Audio
Slik angir du lydinnstillinger
♦ På innstillingssiden for lyd kan du gjøre følgende:
l

Velg Button Clicks (tastetrykk) hvis du vil at taster skal klikke når du trykker på dem.

l

Velg Beep Alert (pipevarsling) hvis du vil at systemet skal avgi pipesignaler.

Slik justerer du lyden på pipesignaler og tastetrykk
♦ På innstillingssiden for lyd, dra glidebryteren Beeps and Clicks Volume (volum for pipesignaler og

tastetrykk). Trykk på
på lyden igjen.

for å slå av lyden på pipesignaler og tastetrykk. Trykk på

for å slå

Relaterte emner
Lagring av bilder og videoklipp
Oppsett av systemet
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Beregningsinnstillinger
På innstillingssiden for beregninger kan du spesifisere målenavn som vises i beregningslisten for
vevsdoppleravbildning (TDI) og i rapporten for hjerteundersøkelser.
Du kan velge forfattere for obstetriske beregningstabeller og importere egendefinerte obstetriske
beregningstabeller.
Du kan også konfigurere egendefinerte obstetriske målinger som vises i listen over obstetriske
beregninger og i rapporten for obstetriske undersøkelser.

Slik viser du siden for innstillinger av beregninger
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på Calculations (beregninger) i listen til venstre.

Calculations
Innstillinger for kardiologiske beregninger
Slik spesifiserer du navn på hjertemålinger
1 Trykk på Cardiac (hjerte) på innstillingssiden for beregninger.

Cardiac
2 Velg et navn for hver vegg under TDI Walls (TDI-vegger).
3 Trykk på Done (ferdig).
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Done

Innstillinger for obstetriske beregninger
Slik spesifiserer du fosteralder og vekstanalyse
Slik spesifiserer du fosteralder og vekstanalyse
1 Trykk på OB (obstetrisk) på innstillingssiden for beregninger.

OB
2 Velg ønskede forfattere (eller velg None (ingen)) i målelistene under Gestational Age (fosteralder)
og Growth Analysis (vekstanalyse).
Når du velger en forfatter for fosteralder, plasseres den tilknyttede målingen i beregningslisten.
3 For å tilbakestille forfatterne for målelistene Gestational Age (fosteralder) og Growth Analysis
(vekstanalyse) til fabrikkinnstillingene, trykker du på Reset (tilbakestill).

Reset

Opprette egendefinerte obstetrikkmålinger
Du kan opprette opptil fem egendefinerte målinger som vises i de obstetriske beregningslistene, i listen
over egendefinerte målinger på innstillingssiden for beregninger og i den obstetriske rapporten.
Du kan opprette egendefinerte målinger på systemet eller i X-Porte redigeringsprogram for
egendefinerte OB-tabeller, en Microsoft Excel-fil som er tilgjengelig på www.sonosite.com. Du kan kun
knytte tabelldata til en egendefinert måling hvis du oppretter målingen i redigeringsprogrammet for
egendefinerte OB-tabeller.
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Advarsel! Når du oppretter, fjerner eller importerer en egendefinert obstetrisk måling, vil
systemet fjerne alle lagrede målinger og beregninger for gjeldende pasient.

Slik oppretter du egendefinerte obstetrikkmålinger på systemet
1 Avslutt gjeldende undersøkelse.
2 Trykk på OB (obstetrisk) på innstillingssiden for beregninger.

OB

3 I området OB Custom Measurements (egendefinerte OB-målinger), trykk på
til ny).

Add New (legg

4 Tast inn et unikt navn i boksen Name (navn).
5 Velg ønsket målingstype i listen Type.
6 Trykk på Save (lagre).

Save

Slik oppretter du egendefinerte obstetrikkmålinger i OB Custom Table Editor (rediger
egendefinert OB-tabell)
Før du bruker redigeringsprogrammet for egendefinerte OB-tabeller, må du kontrollere at systemet
oppfyller redigeringsprogrammets minstekrav og angi språket til redigeringsprogrammet (se "Angi
egendefinerte obstetrikktabeller " på side 45).
Merk: Språket til redigeringsprogrammet for egendefinerte OB-tabeller må være identisk med språket til
X-Porte-systemet som målingene importeres til.

1 I fanen Setup-First (oppsett-første) til redigeringsprogrammet for egendefinerte OB-tabeller, klikk på
tabellen Age-User (alder-bruker) som du ønsker å legge til en måling i.
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2 Skriv inn et unikt navn med opptil seks tegn i cellen Measurement Name (målenavn).
Merk: Hvis du oppretter en egendefinert måling med et navn som er identisk med navnet på en
egendefinert måling som allerede finnes på systemet, vil systemet overskrive den egendefinerte
målingen på systemet med den nye egendefinerte målingen når du importerer den.

3 Velg ønsket måletype i cellen Measurement Type (måletype).
4 Legg inn tabelldata.
Når du har opprettet egendefinerte målinger i redigeringsprogrammet for egendefinerte tabeller, kan
du eksportere redigeringsprogrammet til en USB-minnepinne og deretter importere de egendefinerte
målingene fra redigeringsprogrammet til systemet (se "Slik eksporterer og importerer du
egendefinerte obstetriske tabeller og målinger" på side 47).

Slik sletter du en egendefinert obstetrikkmåling
1 Avslutt gjeldende undersøkelse.
2 Trykk på OB (obstetrisk) på innstillingssiden for beregninger.

OB
3 I området OB Custom Measurements (egendefinerte OB-målinger) trykker du på
målingen du vil slette.

ved siden av

4 Trykk på Yes (ja) for å bekrefte sletting.
Målingen og den tilhørende tabellen fjernes fra systemet.

Vise beregningstabeller for obstetrikk
Du kan vise obstetriske beregningstabeller på systemet, inkludert tabeller du har importert ved hjelp av
redigeringsprogrammet for egendefinerte OB-tabeller.
Du kan ikke endre eller slette standard (systemdefinerte) obstetriske beregningstabeller.

Slik viser du beregningstabeller for obstetrikk
1 Trykk på Tables (tabeller) på innstillingssiden for beregninger.
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Tables...
2 Velg ønsket tabelltype og måling/forfatter.

Angi egendefinerte obstetrikktabeller
Du kan bruke X-Porte redigeringsprogram for egendefinerte OB-tabeller, en Microsoft Excel-fil som er
tilgjengelig på www.sonosite.com, til å sette opp egendefinerte obstetriske tabeller for fosteralder og
vekstanalyse.
Når du har lagt inn egendefinerte tabeller i redigeringsprogrammet, eksporterer du tabellene til en USBminnepinne og importerer dem deretter til X-Porte-systemet. (Se "Slik eksporterer og importerer du
egendefinerte obstetriske tabeller og målinger" på side 47.)
Før du bruker X-Porte redigeringsprogram for egendefinerte OB-tabeller, må du kontrollere at
datamaskinen oppfyller minstekravene:
Windows
l

Windows Vista, 32 eller 64 bit, eller nyere

l

Microsoft Excel 2007 eller nyere, konfigurert slik at den tillater alle makroer og klarer tilgang til
VBA-prosjektobjektmodellen (se Hjelp for Excel for instruksjoner).

Mac OS
l

Mac OS X 10.5 (Leopard) eller nyere

l

Microsoft Excel 2011 eller nyere

Slik angir du språk for OB Custom Table Editor (rediger egendefinert OB-tabell)
♦ I fanen Setup-First (oppsett først) i redigeringsprogrammet velger du et språk i listen Please
Specify Language (angi språk).
Det valgte språket må være identisk med språket til X-Porte-systemet som tabellene skal
importeres til.
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Slik angir du egendefinerte obstetrikktabeller i OB Custom Table Editor (rediger egendefinert
OB-tabell)
Du kan sette opp egendefinerte tabeller med opptil 120 oppføringer (alderstabeller) eller 210 oppføringer
(veksttabeller).
Oppføringer i tabellredigeringsprogrammet kan ikke være negative og kan heller ikke inneholde
bindestreker, asterisker, parenteser, kommaer eller semikolon.

Advarsel! Før bruk må du kontrollere at innlagte tabelldata er korrekte. Systemet bekrefter
ikke nøyaktigheten av egendefinerte tabelldata du legger inn.
1 Åpne redigeringsprogrammet i Excel.
2 (Kun Mac OS) Klikk på Enable Macros (aktiver makroer).
3 I fanen Setup-First (oppsett først) klikker du på den vekst- eller alderstabellen du vil redigere.
4 Legg inn et unikt navn med maksimalt 24 tegn i feltet Author (forfatter). Du kan ikke bruke
forfatternavn som finnes i systemdefinerte OB-beregningstabeller.
5 Gjør ett av følgende:
l

(Veksttabeller) Legg inn verdier i feltene Weeks (uker), Min, Mid og Max.
Verdier i kolonnen Weeks (uker) må øke.

l

(Alderstabeller) Legg inn verdier i feltene Value (verdi), Age (weeks) (alder (uker)) Age (days)
(alder (dager)), Range (weeks) (område (uker)) og Range (days) (område (dager)).
Verdier i kolonnen Value (verdi) og de totale verdiene i kolonnene Age (weeks) (alder (uker)) og
Age (days) (alder (dager)) må øke.

En grafisk fremstilling av verdiene du legger inn, vises til høyre for cellene i hver fane.
6 Lagre dataene.
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Slik eksporterer og importerer du egendefinerte obstetriske tabeller og
målinger
Slik eksporterer du egendefinerte obstetrikktabeller og -målinger fra OB Custom Table Editor
(rediger egendefinert OB-tabell)
Når du eksporterer egendefinerte tabeller fra redigeringsprogrammet, inkluderes alt innhold fra alle
faner, herunder egendefinerte målinger, i den eksporterte CSV-filen.
1 Sett inn en USB-minnepinne i datamaskinen.
2 Klikk på Export (eksporter) i en hvilken som helst fane i redigeringsprogrammet.
3 I vinduet Please Select the Export File Folder (velg mappe for eksportfil) navigerer du til USBminnepinnen og klikker på OK. Du kan ikke endre filnavnet til den eksporterte filen.
Merk: Du må ikke endre den eksporterte CSV-filen. Systemet vil ikke importere data fra CSV-filen hvis
filen er blitt endret.

Slik importerer du egendefinerte obstetrikktabeller og -målinger
Ved import oppdaterer systemet de egendefinerte tabellene og målingene.

Advarsel! Når du oppretter, fjerner eller importerer en egendefinert obstetrisk måling, vil
systemet fjerne alle lagrede målinger og beregninger for gjeldende pasient.

Advarsel! Før bruk må du kontrollere at innlagte tabelldata er korrekte. Systemet bekrefter
ikke nøyaktigheten av egendefinerte tabelldata som er lagt inn av brukeren.
1 Avslutt gjeldende undersøkelse.
2 Sett inn USB-minnepinnen som inneholder den eksporterte CSV-filen i en USB-port på siden av
systemet.
3 Trykk på Tables (tabeller) på innstillingssiden for beregninger.

Tables...
4 Trykk på Import (importer).
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Import

5 Velg USB-minnepinnen som inneholder CSV-filen, og trykk på Import (importer).

Import

Systemet foretar en omstart.

Slik sletter du egendefinerte obstetrikktabeller
Du kan ikke slette systemdefinerte obstetriske tabeller.
1 Trykk på Tables (tabeller) på innstillingssiden for beregninger.
2 Velg Gestational Age (fosteralder) eller Growth Analysis (vekstanalyse), og velg deretter
Measurement (måling) og Author (forfatter) for tabellen du vil slette.
3 Trykk på Delete (slett).

Relaterte emner
Kardiologiske beregninger
Obstetriske beregninger
Oppsett av systemet
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225
250
30

Innstillinger for CDA-rapport
Når du velger Include CDA (inkluder CDA) på DICOM-konfigurasjonssiden Archivers
(arkiveringssystemer), vil ultralydsystemet arkivere pasientrapporten i DICOM Encapsulated CDA
(Clinical Document Architecture)-format ved hjelp av profilen du spesifiserer på innstillingssiden for
CDA-rapport.
Enkelte innstillinger for CDA-rapport vises i pasientrapporten (se "Visning av rapporter og arbeidsark
etter at undersøkelsen er avsluttet" på side 293). For eksempel vises Custodian/Provider
Organization Name (navn på driftsorganisasjon/leverandør) i rapportens topptekst.
Du kan konfigurere opptil fire CDA-profiler på systemet.

Slik viser du siden for innstilling av CDA-rapport
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på CDA Report (CDA-rapport) i listen til venstre.

CDA Report
Slik konfigurerer du en CDA-profil
Obligatoriske felter er merket med asterisk (*).
1 Trykk på Config (konfigurer) på innstillingssiden for CDA-rapport.

Config

2 Trykk på New (ny) på siden for CDA-rapport.
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New

3 Du kan endre profilnavn ved å skrive et nytt profilnavn i boksen System/Author ID
(system/forfatter-ID). Hvert profilnavn må være unikt.
4 Fyll ut feltene i områdene Custodian/Provider Organization (driftsorganisasjon/leverandør) og
Author/Authenticator Organization (forfatter/autentikatororganisasjon).
5 Du kan legge inn informasjon om autentikatoren ved å velge Include? (inkluder?) i området
Authenticator (autentikator) og fylle ut feltene i området Authenticator (autentikator).
6 Trykk på Save (lagre).

Save

Slik angir du en CDA-profil
♦ Velg en profil fra listen Active Configuration (aktiv konfigurasjon) på innstillingssiden for CDArapport.

Slik sletter du en CDA-profil
1 Trykk på Config (konfigurer) på innstillingssiden for CDA-rapport.

Config

2 Velg den CDA-profilen du vil slette i listen CDA List (CDA-liste), og trykk på Delete (slett).
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Delete

Relaterte emner
DICOM
Oppsett av systemet

88
30
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Tilkoblingsinnstillinger
På innstillingssiden for tilkobling angir du systemets plassering og spesifiserer alternativer for varsling
når det ikke er mer intern lagringskapasitet igjen. Du kan også importere og eksportere
tilkoblingsinnstillinger.
Du kan også administrere trådløse sertifikater og angi innstillinger for DICOM, som er en valgfri
funksjon. Se "DICOM" på side 88.

Slik viser du siden for tilkoblingsinnstillinger
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på Connectivity (tilkobling) i listen til venstre.

Connectivity
Slik spesifiserer du systemplassering
Plasseringen du angir i tilkoblingsinnstillingene representerer systemets aktive plassering.
♦ Velg en plassering fra listen Location (plassering) på innstillingssiden for tilkobling.

Slik mottar du lagringsalarmer
♦ Velg Internal Storage Capacity Alert (varsel om intern lagringskapasitet) på innstillingssiden for
tilkobling.
Systemet viser en melding hvis den interne lagringskapasiteten nærmer seg full når du avslutter en
undersøkelse.
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Import og eksport av tilkoblingsinnstillinger
Du kan importere og eksportere alle plasserings- og tilkoblingsinnstillinger fra og til et annet X-Portesystem. Disse innstillingene inkluderer DICOM-konfigurasjonsdata for plasseringer, trådløse
innstillinger, arkiveringssystemer, skrivere, lagringsbestemmelsesservere, arbeidslisteservere og
MPPS-servere.
Systemet importerer ikke IP-adresser eller AE-titler når du importerer konfigurasjonsdata fra et annet
system.

Forsiktig! For å unngå å miste data eller skade USB-minnepinnen må du ikke ta ut USBminnepennen eller slå av ultralydsystemet under eksport. Du må heller ikke utsette USBminnepinnen for støt eller trykk mens den er koblet til systemet. Kontakten kan bli ødelagt.

Slik importerer du tilkoblingsinnstillinger
1 Koble til en USB-minnepinne som inneholder innstillingene (se "USB-enheter" på side 23).
2 Trykk på DICOM Setup (DICOM-oppsett) på innstillingssiden for tilkobling.

DICOM Setup

3 Trykk på Config (konfigurer).

Config

4 Trykk på Import (importer).

Import
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5 Velg USB-minnepinnen og trykk på Import (importer).

Import

Systemet foretar en omstart. Alle konfigurasjoner i systemet erstattes med importerte data.

To export connectivity settings
1 Koble til en USB-minnepinne (se "USB-enheter" på side 23).
2 Trykk på DICOM Setup (DICOM-oppsett) på innstillingssiden for tilkobling.

DICOM Setup

3 Trykk på Config (konfigurer).

Config

4 Trykk på Export (eksporter).

Export

5 Velg USB-minnepinnen og trykk på Export (eksporter).
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Export

Alle konfigurasjoner på USB-minnepinnen erstattes med eksporterte data. Fem sekunder etter
fullført eksport kan du trygt fjerne USB-minnepinnen og bruke den til å importere dataene til et
annet X-Porte-system.

Relaterte emner
Innlegging av pasientinformasjon
Innstillinger for nettverksstatus
DICOM
Oppsett av systemet

77
59
88
30
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Innstillinger for dato og klokkeslett
Advarsel! Det er avgjørende å ha riktig dato og klokkeslett for å kunne foreta nøyaktige
obstetriske beregninger. Kontroller alltid at dato og klokkeslett er korrekt før systemet
brukes.

Slik viser du siden for innstilling av dato og klokkeslett
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på Date and Time (dato og klokkeslett) i listen til venstre.

Date and Time
Slik stiller du inn dato og klokkeslett
♦ Gjør følgende på innstillingssiden for dato og klokkeslett:
l

Legg inn gjeldende år, måned og dag i boksene Date (dato).

l

Legg inn gjeldende klokkeslett i timer og minutter i boksene Time (klokkeslett).

l

Du kan innhente systemtiden fra en tidsserver ved å velge Use Time on Time Server (bruk
klokkeslett på tidsserver) og legge inn Server Address (serveradresse). Disse alternativene er
kun tilgjengelige hvis den lisensierte DICOM-funksjonen er aktivert på systemet.
Merk: Hvis du velger Use Time on Time Server (bruk klokkeslett på tidsserver), kan du ikke
redigere Date (dato) og Time (klokkeslett). Hvis du vil redigere Date (dato) og Time (klokkeslett),
må du først oppheve valget av Use Time on Time Server (bruk klokkeslett på tidsserver).

l

Du kan spesifisere at systemet skal bytte til sommertid og vintertid automatisk ved å velge
Daylight Savings Time (sommertid og vintertid). Dette alternativet er kun tilgjengelig hvis du
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velger Use Time on Time Server (bruk klokkeslett på tidsserver).
l

Velg riktig tidssone fra listen Time Zone (tidssone).

Relaterte emner
Oppsett av systemet

30
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Innstillinger for visningsinformasjon
På innstillingssiden for visningsinformasjon kan du spesifisere hvilken informasjon som skal vises på
skjermen under avbildning.

Slik viser du siden for innstilling av visningsinformasjon
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på Display Information (visningsinformasjon) i listen til venstre.

Display Information
Slik angir du detaljer som skal vises på skjermen
♦ På innstillingssiden for visningsinformasjon kan du velge innstillinger i følgende områder:
Patient Header (pasientoverskrift) Informasjon som vises i pasientoverskriften, inkludert Patient
Name (pasientnavn), Patient ID (pasient-ID), Department ID (avdelings-ID), User (bruker),
Institution (institusjon) og Date and Time (dato og klokkeslett).
Mode Data (modusdata) Avbildningsinformasjon for 2D, Doppler (doppler), Color (farge) eller M
Mode (M-modus).

Relaterte emner
Oppsett av systemet
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Innstillinger for nettverksstatus
Innstillingssiden for nettverksstatus viser informasjon om systemets IP-adresse, brukersted,
nettverksmaske, standard gateway og Ethernet MAC-adresse.

Slik viser du siden for nettverksstatusinnstillinger
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på Network Status (nettverksstatus) i listen til venstre.

Network Status
Relaterte emner
Tilkoblingsinnstillinger
DICOM
Oppsett av systemet

52
88
30
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Innstillinger for strøm og batteri
På innstillingssiden for strøm og batteri kan du spesifisere hvor lenge systemet må være inaktivt før
det går over i hvilemodus eller slår seg av.

Slik viser du siden for strøm- og batteriinnstillinger
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på Power and Battery (strøm og batteri) i listen til venstre.

Power and Battery
Slik angir du strøminnstillinger
♦ På innstillingssiden Power and Battery (strøm og batteri) kan du velge fra følgende lister:
l

Sleep Delay (forsinkelse til hvilemodus) Velg Off (av) eller 5 eller 10 minutter for å spesifisere
hvor lenge systemet må være inaktivt før det går over i hvilemodus.
-systemet slås av automatisk hvis det er i hvilemodus og batterinivået faller under 14 %.
Merk: Systemet går ikke over i hvilemodus hvis du befinner deg i prosedyremodus (se "Kontroller i
2D" på side 132), eller hvis systemet arkiverer eller eksporterer undersøkelser.

l

Power Delay (forsinkelse til avstengning) Velg Off (av) eller 15 eller 30 minutter for å spesifisere
hvor lenge systemet må være inaktivt før det slår seg av automatisk.

Relaterte emner
Oppsett av systemet
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Forhåndsinnstillinger
Innstillingssiden for forhåndsinnstillinger inneholder innstillinger for generelle preferanser, lysstyrke,
merker, undersøkelsestyper og brukerprofilinnstillinger. Du kan eksportere og importere disse
innstillingene.

Slik viser du siden for forhåndsinnstillinger
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på Presets (forhåndsinnstillinger) i listen til venstre.

Presets
Generelle preferanser
Slik stiller du inn generelle preferanser
♦ På innstillingssiden for forhåndsinnstillinger kan du velge fra følgende lister:
Merk: Hvis du endrer Doppler Scale (dopplerskala) eller Units (enheter), fjernes alle målinger og
beregninger for gjeldende undersøkelse.
l

Doppler Scale (dopplerskala) Velg cm/s eller kHz.

l

Thermal Index (termisk indeks) TIS, TIB eller TIC. Standardinnstillingen er basert på
undersøkelsestypen: OB-undersøkelse er TIB, og alle andre er TIS.

l

Units (enheter) Måleenheter for pasienthøyde og vekt ved hjerteundersøkelser: i /ft/lbs eller
cm/m/kg.

l

Auto Save Patient Form (automatisk lagring av pasientskjema) Når dette alternativet er på,
lagrer systemet pasientskjemaet som et bilde i pasientens undersøkelse.
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Lysstyrke
Du kan justere lysstyrken på skjermen eller berøringspanelet for å kompensere for lysnivået i rommet
der systemet står.

Slik justerer du lysstyrken
♦ På innstillingssiden for forhåndsinnstillinger kan du gjøre følgende:
l

Dra glidebryteren Monitor Brightness (lysstyrke på skjerm). Området er 0–10.

l

Dra glidebryteren Touch Panel Brightness (lysstyrke på berøringspanel). Området er 2–10.

Merker
Du kan tilpasse forhåndsdefinerte merker, opprette nye merker, slette merker og angi preferansen for
fjerning av merker når du opphever frysing av bilder.

Slik kontrollerer du forhåndsdefinerte merker
Hver undersøkelsestype støtter opptil 35 forhåndsdefinerte merker.
1 Trykk på Labels (merker) på innstillingssiden for forhåndsinnstillinger.

Labels

2 Trykk på en undersøkelse og gjør følgende:
l

Tilpass et merke ved å trykke på det og redigere teksten i tekstboksen øverst i skjemaet. Trykk
på Apply (bruk).

Apply
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l

Opprett et nytt merke ved å trykke på et tomt merke og skrive inn det nye merket i tekstboksen.
Trykk på Apply (bruk).

l

Slett et merke ved å trykke på X ved siden av merket.

l

Tilbakestill merker til fabrikkinnstillinger ved å trykke på Reset (tilbakestill).

Reset

l

Velg en ny undersøkelsestype ved å trykke på Exam Type (undersøkelsestype).

Exam Type

Slik spesifiserer du hvilke merker som skal beholdes når frysing av bilder slås av
Du kan spesifisere at alle merker skal fjernes fra et bilde når du opphever frysing av bildet.
1 Trykk på Labels (merker) på innstillingssiden for forhåndsinnstillinger.

Labels

2 Velg Clear Labels on Unfreeze (fjern merker ved oppheving av frysing).

Undersøkelsestyper
Systemet viser både systemdefinerte og brukerdefinerte undersøkelsestyper, ordnet etter transduser.
Du kan ikke dele brukerdefinerte undersøkelsestyper mellom transdusere.
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Slik håndterer du undersøkelsestyper
1 Trykk på Exam Types (undersøkelsestyper) på innstillingssiden for forhåndsinnstillinger.

Exam Types

2 Trykk på transduseren som inkluderer undersøkelsestypen du vil administrere.
Merk: Hvis transduseren som inkluderer undersøkelsestypen du vil administrere ikke vises, må du
kontrollere at transduseren er koblet til systemet.

3 Gjør følgende:
l

(Kun brukerdefinerte undersøkelsestyper) Endre navn på undersøkelsestypen ved å trykke på
navnet på undersøkelsestypen og skrive inn et nytt navn.

l

(Kun brukerdefinerte undersøkelsestyper) Slett undersøkelsestypen ved å trykke på

l

Vis eller skjul undersøkelsestypen i listen over transdusere og undersøkelsestyper ved å trykke
på avkrysningsboksen ved siden av undersøkelsestypen i kolonnen

.

.

l

Endre undersøkelsestypens plass i listen ved å trykke på den og deretter på Up (opp) eller Down
(ned).

l

Gå tilbake til listen over transdusere og undersøkelsestyper ved å trykke på Transducer
(transduser).

4 Trykk på Done (ferdig).

Done
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Brukerprofilinnstilinger
Slik angir du en oppstartsmodus
Du kan spesifisere hvilken modus systemet skal være i når du starter systemet, avslutter en
undersøkelse eller logger inn.
1 Trykk på User Profile (brukerprofil) på innstillingssiden for forhåndsinnstillinger.

User Profile

2 Velg et alternativ i området Startup (oppstart):
l

Start Select Screen (startskjerm med valg) Viser hjem-skjermbildet der du kan velge mellom å
skanne, legge inn pasientinformasjon, velge en transduser og undersøkelsestype eller vise
visuelle veiledninger.

l

Scanning (skanning) Viser 2D-avbildningsskjermen.

l

Transducer/Exam Select (velg transduser/undersøkelse) Viser alternativene for valg av
transdusere og undersøkelsestyper.

l

Patient Info (pasientinfo) Viser pasientskjemaet.

Slik søker du automatisk i arbeidslisten ved hjelp av en strekkodeleser
Du kan spesifisere at systemet skal søke etter pasientinformasjon i arbeidslisten når du skanner
pasientens strekkode.
1 Trykk på User Profile (brukerprofil) på innstillingssiden for forhåndsinnstillinger.

User Profile

2 Velg Bar Code Auto Query (automatisk søk ved strekkode).
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Slik programmerer du fotbryteren
Du kan angi funksjonen til venstre og høyre fotbryter: None (ingen), Save Video Clip (lagre
videoklipp), Record (ta opp), Freeze (frys), Save Image (lagre bilde) eller Print (skriv ut).
1 Trykk på User Profile (brukerprofil) på innstillingssiden for forhåndsinnstillinger.

User Profile

2 Velg alternativer fra listene Footswitch (L) (fotbryter (V)) og Footswitch (R) (fotbryter (H)).

Slik konfigurerer du egendefinerte kontroller
De fire kontrollene som vises ved siden av kontrollen Freeze (frys) i sanntidsavbildning, er som
standard Auto Gain (automatisk forsterkning), Save Image (lagre bilde), Save Video Clip (lagre
videoklipp) og End Exam (avslutt undersøkelse).
Du kan spesifisere funksjonen til disse kontrollene.
1 Trykk på User Profile (brukerprofil) på innstillingssiden for forhåndsinnstillinger.

User Profile

2 Velg alternativer fra listene Program Control A (programmer kontroll A), Program Control B
(programmer kontroll B), Program Control C (programmer kontroll C) og Program Control D
(programmer kontroll D).
De valgte alternativene for Program Control A (programmer kontroll A) og Program Control B
(programmer kontroll B) vises til venstre for fryskontrollen på berøringspanelet. De valgte alternativene
for Program Control C (programmer kontroll C) og Program Control D (programmer kontroll D)
vises til høyre for fryskontrollen på berøringspanelet.
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Slik tilbakestiller du kontroller
Du kan tilbakestille vinduet More Controls (flere kontroller) til fabrikkinnstillingene.
Hvis du har flyttet kontroller fra vinduet More Controls (flere kontroller) til kontrollerfeltet, fjernes
kontrollene fra kontrollerfeltet når du tilbakestiller dem. Tilbakestilling av kontrollene vil også flytte
kontrollene du har flyttet fra kontrollfeltet til vinduet More Controls (flere kontroller).
1 Trykk på User Profile (brukerprofil) på innstillingssiden for forhåndsinnstillinger.

User Profile

2 Trykk på Reset More Controls (tilbakestill flere kontroller).

Reset
More Controls

Slik viser eller skjuler du knappen Learn (lær)
Du kan angi at systemet skal skjule lær-knappen på berøringspanelet. Hvis du skjuler lær-knappen,
kan du fortsatt få tilgang til de visuelle veiledningene ved å velge Learn (lær) fra menyen More (mer).
1 Trykk på User Profile (brukerprofil) på innstillingssiden for forhåndsinnstillinger.

User Profile

2 Opphev valget av Show Learn Button (vis lær-knapp).
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Import og eksport
Når du importerer eller eksporterer fra innstillingssiden for forhåndsinnstillinger, importerer eller
eksporterer du alle merker, undersøkelsestyper, brukerkontoer og systeminnstillinger, med unntak av
tilkoblingsinnstillinger.

To import or export
Når du importerer fra innstillingssiden for forhåndsinnstillinger, vil alle systempreferanser på systemet
bli erstattet med de importerte preferansene. Når du eksporterer fra innstillingssiden for
forhåndsinnstillinger, vil alle systempreferanser på USB-minnepinnen bli erstattet med de eksporterte
preferansene.
1 Sett inn en USB-minnepinne.
2 På innstillingssiden for forhåndsinnstillinger kan du gjøre følgende:
l

Hvis du vil importere merker, undersøkelsestyper, brukerkontoer og systeminnstillinger, trykker
du på Import (importer) og deretter på Yes (ja).

Import

Velg ønsket USB-minnepinne, og trykk på Import (importer).

Import

Alle merker, undersøkelsestyper, brukerkontoer og systeminnstillinger blir erstattet med de fra
USB-minnepinnen.
l

Eksporter merker, undersøkelsestyper, brukerkontoer og systeminnstillinger ved å trykke på
Export (eksporter) og deretter på Yes (ja).
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Export

Velg ønsket USB-minnepinne, og trykk på Export (eksporter).

Export

En kopi av alle merker, undersøkelsestyper, brukerkontoer og systeminnstillinger lagres på USBminnepinnen. Passord for brukerkontoer er kryptert.

Relaterte emner
Merking av bilder
Oppsett av systemet
Avbildningskontroller

194
30
130
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Innstillinger for systeminformasjon
Innstillingssiden for systeminformasjon viser systemets maskinvare- og programvareversjoner,
patenter og lisensinformasjon.
Se også "Programvarelisens" i Produktinformasjons- og sikkerhetsveiledning for X-Porte.

Slik viser du siden for systeminformasjoninnstillinger
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på System Information (systeminformasjon) i listen til venstre.

System Information
Relaterte emner
Oppsett av systemet
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USB-innstillinger
På innstillingssiden for USB kan du vise informasjon om tilkoblede USB-enheter, inkludert ledig plass.
Du kan også spesifisere et filformat og alternativer for bilder og videoklipp i pasientundersøkelser du vil
eksportere til en USB-minnepinne, og du kan aktivere automatisk eksport av avsluttede
undersøkelser.

Slik viser du siden for USB-innstillinger
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på USB i listen til venstre.

USB
To specify export options
1 Velg en Export Type (eksporttype) på innstillingssiden for USB:
l

DICOM Export (DICOM-eksport) oppretter DICOMDIR-filer som kan leses av en DICOM-leser.
DICOM er en valgfri tilleggsfunksjon.

l

Multimedia Export (multimedie-eksport) organiserer filer i en standard mappestruktur.
Eksport av videoklipp i MJPEG-videoformat lagret som AVI. Ved visning av slike klipp anbefaler
FUJIFILM SonoSite at du bruker Windows Media Player eller QuickTime 7.0 eller nyere.

2 Velg et Image Format (bildeformat) for eksporttypen. For JPEG-bildeformat må du også velge en
JPEG-komprimering. En høyere komprimering har mindre filstørrelse, men færre detaljer. (Se
"Begrensninger for JPEG-formatet" på side 72.) Bildeformatet påvirker både stillbilder og videoklipp.
Velg RGB-bildeformat og lav komprimering for å få optimal DICOM-bildekvalitet.
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3 (Kun Multimedia Export (multimedie-eksport)) Velg en sorteringsrekkefølge fra listen Sort By
(sorter etter).
4 Velg Auto Export (automatisk eksport) for å aktivere automatisk eksport av avsluttede
undersøkelser. Se også "Slik eksporterer du en pasientundersøkelse til en USB-minnepinne
automatisk " på side 309.
5 (Kun DICOM Export (DICOM-eksport)) Velg følgende:
l

Include eFilm Lite (inkluder eFilm Lite) for å inkludere en kopi av bildeviseren eFilm Lite i
undersøkelser du eksporterer til en USB-minnepinne. Se " Bildeviseren eFilm Lite" på side 72.

l

Include CDA (inkluder CDA) for å eksportere CDA-rapporten. Se "Innstillinger for CDA-rapport"
på side 49.

l

Include SR (inkluder SR) for å eksportere den strukturerte rapporten.

6 Trykk på Done (ferdig).

Done

Begrensninger for JPEG-formatet
Når bilder overføres eller eksporteres i JPEG-format, bruker systemet tapsbringende komprimering.
Tapsbringende komprimering kan opprette bilder som har færre absolutte detaljer enn BMP-formatet og
som ikke er helt identiske med originalbildene.
I noen tilfeller kan tapsbringende komprimerte bilder være uegnet for klinisk bruk.
For mer informasjon om tapsbringende komprimerte bilder, konsulter faglitteratur.

Bildeviseren eFilm Lite
Du kan velge å inkludere en kopi av bildeviseren eFilm Lite i undersøkelser du eksporterer til en USBminnepinne (se "To specify export options " på side 71). Med eFilm Lite kan du vise DICOM-formaterte
bilder på en datamaskin som kjører Windows.
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eFilm Lite er inkludert i den lisensierte DICOM-funksjonen.

Slik starter du eFilm Lite-bildeviseren etter å ha eksportert undersøkelser
1 Sett inn en USB-minnepinne i datamaskinen.
2 Vis innholdet på USB-minnepinnen.
3 Dobbeltklikk på eFilmLite.bat.
eFilmLite.bat starter den kjørbare filen i mappen eFilmLite. Mappen eFilmLite inneholder eFilm Liteprogramvaren og tilhørende filer. Se også brukerveiledningen for eFilm Lite, en PDF-fil i mappen
eFilmLite.

Relaterte emner
USB-enheter
Arkivering og eksport
Oppsett av systemet

23
304
30
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Logger
På innstillingssiden for logger kan du vise følgende logger:
l

User (bruker) Registrerer informasjon om brukerinnlogginger og brukeropprettelse samt
informasjon om når loggen ble eksportert eller fjernet.

l

DICOM Registrerer nettverksfeil og hendelser, vanligvis for å støtte diagnostisering (se
"DICOM" på side 88).

l

Assert (bekreft) Registrerer prosessorunntak og programvaregenererte bekreftelser for å støtte
diagnostisering. Bekreft-loggen er kun synlig for brukere med administratortilgang.

l

System Registrerer feil og hendelser for å støtte diagnostisering. System-loggen er kun synlig
for brukere med administratortilgang.

Loggene er tekstfiler som kan åpnes i et tekstredigeringsprogram (for eksempel Notepad eller
TextEdit). Du kan eksportere loggene til en USB-minnepinne og lese dem på en PC.
Logginnhold lagres etter hvert som oppføringer genereres. Loggene har begrenset plass og overskriver
eksisterende innhold når de er fulle.

Slik viser du siden for innstilling av logger
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på Logs (logger) i listen til venstre.

Logs
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Slik eksporterer du en logg

Forsiktig! For å unngå å miste data eller skade USB-minnepinnen må du ikke ta ut USBminnepennen eller slå av ultralydsystemet under eksport. Du må heller ikke utsette USBminnepinnen for støt eller trykk mens den er koblet til systemet. Kontakten kan bli ødelagt.
1 Koble til en USB-minnepinne (se "USB-enheter" på side 23).
2 Trykk på loggen på innstillingssiden for logger.
3 Trykk på Export (eksporter).

Export

Det vises en liste over USB-enheter.
4 Velg ønsket USB-minnepinne og trykk på Export (eksporter).

Export

5 Trykk på Yes (ja) for å bekrefte eksport.
Fem sekunder etter fullført eksport kan du trygt fjerne USB-minnepinnen.

Slik fjerner du en logg
1 Trykk på loggen på innstillingssiden for logger.
2 Trykk på Clear (fjern) for å slette all tekst.

Clear
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3 Trykk på Yes (ja) for å bekrefte sletting.

Relaterte emner
DICOM
Oppsett av systemet
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88
30

Innlegging av pasientinformasjon
I pasientskjemaet kan du legge inn identifikasjon, undersøkelse og klinisk informasjon om
pasientundersøkelsen. Denne informasjonen vises i pasientrapporten.
Når du oppretter et nytt pasientskjema, kobles alle bilder, videoklipp og annen informasjon du lagrer
under undersøkelsen til denne pasienten.
Du kan legge inn pasientinformasjon ved å:
l

Legge inn informasjonen manuelt. (Se "Slik legger du inn pasientinformasjon manuelt" på side
77.)

l

Importere informasjon fra en DICOM-arbeidslisteserver. (Se "Slik legger du inn
pasientinformasjon fra arbeidslisten" på side 82.)

l

Skanne en pasientstrekkode og innhente pasientinformasjon fra en arbeidslisteserver. (Se "Slik
legger du inn pasientinformasjon fra arbeidslisten med en strekkodeskanner" på side 81.)

l

Skanne en pasientstrekkode for å innhente pasientens ID (Se Brukerveiledning for
strekkodeskanner).

Innlegging av pasientinformasjon manuelt
Slik legger du inn pasientinformasjon manuelt
1 Avslutt den forrige undersøkelsen (se "Avslutning av undersøkelsen" på side 86).
2 Trykk på PATIENT (pasient).

PATIENT
3 Trykk på en tekstboks og fyll ut feltene. Se "Felter i pasientskjemaet" på side 78.
4 Trykk på Done (ferdig).
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Done

Felter i pasientskjemaet
Tilgjengelige felter i skjemaet for pasientinformasjon avhenger av undersøkelsestypen. I noen felter
kan du legge inn symboler og spesialtegn. Se "Slik legger du inn tekst ved hjelp av tastaturet på
skjermen." på side 10.
Pasient
l

Pasientens navn – Last, First, Middle (etternavn, fornavn, mellomnavn)

l

ID – pasientidentifikasjonsnummer

l

Date of birth (fødselsdato)

l

Gender (kjønn)

l

Accession (tilgangsnummer) – legg inn nummer hvis relevant

l

Indications (indikasjoner) – legg inn ønsket tekst

Undersøkelse
l

Exam (undersøkelse) – de tilgjengelige undersøkelsestypene avhenger av transduseren. Se
"Valg av transduser og undersøkelsestype" på side 20. En stjerne ved siden av en
undersøkelsestype viser at det er en systemdefinert undersøkelsestype (se "Tilpassing av
undersøkelsestyper" på side 176).

l

BP (blodtrykk) (hjerte- eller arterieundersøkelser)

l

HR (hjertefrekvens) (hjerte- eller arterieundersøkelser). Angi slag per minutt. Denne oppføringen
overskrives ved lagring av hjertefrekvens ved hjelp av en måling.

l

Height (høyde) (hjerteundersøkelse) – pasientens høyde i fot og tommer eller meter og
centimeter. (Se "Forhåndsinnstillinger" på side 61 for mer informasjon om endring av
måleenhetene.)
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l

Weight (vekt) (hjerteundersøkelse). Pasientens vekt i pund eller kilo. (Se "Forhåndsinnstillinger"
på side 61 for mer informasjon om endring av måleenhetene.)

l

BSA (hjerteundersøkelse) – kroppsoverflateareal. Beregnes automatisk etter at du legger inn
høyde og vekt.

l

Twins (tvillinger) (OB-undersøkelse) Velg avmerkingsboksen Twins (tvillinger) for å vise målene
for tvilling A og tvilling B i beregningsmenyen og for å få tilgang til skjermbilder med tidligere
undersøkelsesdata for tvilling A og tvilling B.

l

LMP eller EDD (OB-undersøkelse eller gynekologisk undersøkelse) Velg LMP eller EDD i en
OB-undersøkelse, og legg deretter inn enten dato for siste menstruasjon eller fastsatt
termindato. I en gynekologisk undersøkelse må du legge inn dato for siste
menstruasjonsperiode. Dato for siste menstruasjonsperiode (LMP) må være tidligere enn
nåværende systemdato.

l

Previous Exams (tidligere undersøkelser) (OB-undersøkelse) – viser felter for fem tidligere
undersøkelser. Datoen for en tidligere undersøkelse må være tidligere enn nåværende
systemdato. Ved tvillinger velger du Twin A/B (tvilling A/B) for å veksle mellom skjermbildene for
tvilling A og tvilling B. (Hvis kontrolltasten Twin A/B (tvilling A/B) ikke vises, velger du Back
(tilbake). Pass på at avmerkingsboksen Twins (tvillinger) er valgt.)

l

NT Credential (NT-akkreditering) (OB-undersøkelse) – kombinasjon av bokstaver og tall som
angir en akkrediterings-ID for NT (Nuchal Translucency). For eksempel P12345.

Facility (sykehus)
l

Institution (institusjon)

l

Department ID (avdelings-ID)

l

User (bruker)

l

Reading Doctor (ansvarlig lege)

l

Referring Doctor (henvisende lege)

Acute Care Worksheets (arbeidsark for akuttmedisin)
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Hvis en lisens for arbeidsark for akuttmedisin er installert på systemet, vil pasientskjemaet vise disse
feltene, som også vises i pasientens arbeidsark for akuttmedisin:
l

MR # – journalnummer.

l

Clinical Category (klinisk kategori) – undersøkelsens kliniske kategori.

l

Exam Visit (undersøkelse) – første time eller kontrolltime.

l

Primary Obtaining/Interpreting (ansvarlig for innhenting/tolking) – personen som innhenter
eller tolker bildene.

l

Secondary Obtaining/Interpreting (nest-ansvarlig for innhenting/tolking) – personen som er
nest-ansvarlig for å innhente eller tolke bildene.

l

Additional Obtaining/Interpreting (andre ansvarlige for innhenting/tolking) – eventuelle andre
personer som innhenter eller tolker bildene.

Rutingvalg
Når du knytter ett eller flere rutingvalg til en undersøkelse, vil systemet gjenspeile rutingvalgene i
pasientrapporten og i det akuttmedisinske arbeidsarket (hvis den lisensierte tilleggsfunksjonen for
akuttmedisinske arbeidsark er installert). Se "Arbeidsark og rapporter" på side 287.
Hvis du har angitt et DICOM-arkiveringssystem som et arkiveringssystem til opplæring, vil
innstilling av rutevalg i pasientskjemaet påvirke hvordan undersøkelsene arkiveres. Se
"Rutingvalg" på side 107 for mer informasjon.
l

Procedural (prosedyrer)

l

Diagnostics (diagnostikk)

l

Educational/Accreditation (opplæring/akkreditering)

Planlagt prosedyre
Prosedyrefeltene er kun tilgjengelige når funksjonen for DICOM-arbeidsliste har gyldig lisens og er
konfigurert. Se "DICOM" på side 88.
l

Planlagt prosedyre: Name (navn)

l

Planlagt prosedyre: Protocol (protokoll) Protokoll for den valgte prosedyren
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l

Planlagt prosedyre: Meaning (betydning) Definisjon av den valgte prosedyren

l

Utført prosedyre: Code (kode) – ønsket prosedyre

l

Utført prosedyre: Edit (redigering) – gjør det mulig å endre kodelisten

l

Utført prosedyre: Meaning (betydning) Definisjon av den utførte prosedyren

l

Ekstra forespørselsparametere for arbeidslisten: Modality (modalitet) – prosedyretyper

l

Ekstra forespørselsparametere for arbeidslisten: Requested Procedure ID (forespurt
prosedyre-ID) Prosedyre-ID

Innlegging av pasientinformasjon fra arbeidslisten
Ved hjelp av arbeidslisten kan du importere pasientinformasjon fra sykehusets informasjonssystem
eller et radiologisk informasjonssystem. (DICOM-arbeidslisten er en lisensiert funksjon.)
For at arbeidslisten skal bli tilgjengelig, må du gjøre følgende:
l

Koble systemet til nettverket

l

Konfigurer systemet for DICOM-overføring

l

Velg en arbeidslisteserver for den aktive plasseringen

Se "DICOM" på side 88.

Slik legger du inn pasientinformasjon fra arbeidslisten med en strekkodeskanner
Du kan spesifisere at systemet skal søke etter pasientinformasjon i arbeidslisten når du skanner
pasientens strekkode.
1 På oppsettsiden for brukerprofil velger du Bar Code Auto Query (automatisk søk ved strekkode)
(se "Brukerprofilinnstilinger" på side 65).
2 Skann pasientens strekkode.
Systemet søker i arbeidslisten og importerer informasjonen til pasientskjemaet.
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Slik legger du inn pasientinformasjon fra arbeidslisten
1 Trykk på PATIENT (pasient).

PATIENT
2 Trykk på Worklist (arbeidsliste).

Worklist

3 Sorter arbeidslisten ved å trykke på en kolonneoverskrift du vil sortere etter. Arbeidslisten sorteres
som standard i stigende rekkefølge.
4 Gjør følgende:
l

Velg én eller flere prosedyrer for pasienten ved å trykke på prosedyren eller prosedyrene. Du kan
velge flere prosedyrer kun for samme pasient.

l

Be serveren om en oppdatert arbeidsliste ved å trykke på Update (oppdater).

Update

5 Trykk på Select (velg).

Select

Systemet fyller ut pasientskjemaet. (Pasientinformasjon fra arbeidslisten kan ikke redigeres.)
Gå tilbake til pasientskjemaet uten å velge en prosedyre ved å trykke på Back (tilbake).
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Back

Slik viser du planlagte prosedyrer
Pasientinformasjonen du importerer fra arbeidslisten inkluderer planlagte prosedyrer.
♦ I pasientskjemaet finner du følgende lister under Scheduled Procedures (planlagte prosedyrer):
l

Name (navn) Planlagte prosedyrer

l

Protocol (protokoll) Protokoll for den valgte prosedyren

l

Meaning (betydning) Definisjon av den valgte prosedyren

Slik endrer du prosedyrer
Du kan velge en annen prosedyre enn den planlagte prosedyren.
1 Under Performed Procedure (utført prosedyre) i pasientskjemaet velger du ønsket prosedyre fra
listen Code (kode).
Definisjonen av prosedyren vises i feltet Meaning (betydning).
2 Hvis du ønsker å endre listen Code (kode), velger du Edit (rediger) og gjør ett av følgende:
Merk: Obligatoriske felter er merket med asterisk (*).
l

Legg til et element: Trykk på Add New (legg til ny), fyll ut feltene Code (kode), Code Scheme
Name (kodeskjemanavn) og Meaning (betydning), og trykk på Save (lagre).

l

Slett et element: Velg elementet og trykk på

.

Oppdatere og forespørre arbeidslisten
Arbeidslisten oppdateres automatisk hvis systemet er konfigurert for automatisk søk i arbeidsliste (se
"DICOM" på side 88). Du kan også oppdatere arbeidslisten manuelt, og du kan søke etter en
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matchende pasientprosedyre i arbeidslisteserveren.
Tabellen nedenfor viser parametrene for søk i arbeidslisten. Du stiller inn disse parametrene på
konfigurasjonssiden for arbeidslisten (se "DICOM" på side 88).
Query Parameters
Manuell
Manuell
oppdatering fra
pasientforespørsel
arbeidsliste
Patient data
(pasientdata)

√

Date Range
(datoområde)

√

This Device Only
(kun denne
enheten)

Automatisk
oppdatering av
forespørsel

√

√

√

√

Automatic Query
On/Off (automatisk
søk på/av)

√

Occurs Every
(forekommer hver)

√

Start Time
(starttidspunkt)

√

Slik oppdaterer du arbeidslisten manuelt
1 Trykk på Worklist (arbeidsliste) i pasientskjemaet.

Worklist

2 Trykk på Update (oppdater).
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Update

Slik utfører du en manuell forespørsel
1 Gjør følgende i det nye pasientskjemaet:
l

Fyll ut ett eller flere av de følgende feltene for søket: Last (etternavn), First (fornavn), Middle
(mellomnavn), Accession (tilgang) eller ID.
Søket utføres basert på de tegnene du legger inn. Søker du for eksempel på etternavnet Holte,
vil du få treff på blant annet Holte, Holter og Holten.

l

Under Additional Worklist Query Parameters (ekstra søkeparametre for arbeidslisten) kan du
spesifisere følgende:
o

Modality (modalitet) Velg en prosedyretype fra listen. US (Ultrasound) (ultralyd) er
standard.

o

Requested Procedure ID (forespurt prosedyre-ID) Skriv inn en prosedyre-ID.

2 Trykk på Query (søk).

Query

Arbeidslisten vises med søkeresultatene. Antall resultater vises nederst til høyre i skjermen. Tiden
for siste søk vises under arbeidslisten.
3 Uthev ønsket pasientprosedyre og trykk på Select (velg).

Select

Systemet importerer informasjonen til pasientskjemaet.
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Redigering av pasientinformasjon
Du kan redigere pasientinformasjon hvis undersøkelsen ikke er blitt arkivert eller eksportert, og hvis
informasjonen ikke er fra en arbeidsliste.

Slik redigerer du pasientinformasjon
1 Trykk på PATIENT (pasient).

PATIENT
2 Gjør endringer etter behov.
3 Trykk på Done (ferdig).

Done

4 Gjør følgende:
l

Trykk på Modify (endre) for å lagre endringene knyttet til gjeldende pasient.

l

Trykk på New (ny) for å starte et ny pasientundersøkelse.

l

Trykk på Cancel (avbryt) hvis du ikke vil lagre endringene.

Avslutning av undersøkelsen
Merk: Selv om du ikke kan legge til bilder og videoklipp til en pasientundersøkelse som er avsluttet, kan
du automatisk starte en ny pasientundersøkelse som inneholder samme pasientinformasjon. Se "Slik
legger du til bilder og videoklipp til en pasientundersøkelse" på side 298.

Når du avslutter en undersøkelse, vil systemet tilbakestille avbildningsinnstillingene til
standardinnstillingene for den valgte undersøkelsestypen.
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1 Kontroller at du har lagret bilder og annen informasjon du ønsker å beholde. (Se "Lagring av bilder og
videoklipp" på side 178.)
2 Gjør ett av følgende:
l

Trykk på PATIENT (pasient) og deretter på End Exam (avslutt undersøkelse).

PATIENT

End Exam

l

Trykk på End Exam (avslutt undersøkelse) i avbildning, gjennomgang eller arbeidsark.
Systemet går tilbake til oppstartsplasseringen som er spesifisert i brukerprofilinnstillingene (se
"Brukerprofilinnstilinger" på side 65).

End Exam

Hvis End Exam (avslutt undersøkelse) ikke er synlig i avbildning, må du spesifisere at den skal
vises som én av fire egendefinerte kontroller. Se "Brukerprofilinnstilinger" på side 65.

Relaterte emner
Tilkoblingsinnstillinger
DICOM
Rutingvalg
Arbeidsark og rapporter

52
88
107
287
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DICOM
Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)-standarden gjør at ultralydsystemet kan
utføre følgende handlinger:
l

Overføre data fra pasientundersøkelser til et arkiveringssystem, en DICOM-skriver eller en
lagringsbestemmelsesserver. Se "Arkivering og eksport" på side 304.

l

Importere pasientdata fra en arbeidsliste. Se "Innlegging av pasientinformasjon fra arbeidslisten"
på side 81.

l

Eksportere undersøkelsesdata som DICOMDIR-filer til en USB-lagringsenhet. Se "USBinnstillinger" på side 71.

DICOM er en lisensiert funksjon. Systemet samsvarer med DICOM-standarden som beskrevet i
DICOM-samsvarserklæringen for X-Porte, som er tilgjengelig på www.sonosite.com.
DICOM-samsvarserklæringen for X-Porte gir informasjon om formålet, egenskapene, konfigurasjonen
og spesifikasjonene til nettverksforbindelsene som støttes av systemet.
Systemet er tilkoblet over et lokalt nettverk (LAN) til følgende:
l

PACS (Picture Archive and Communication Systems)-arkiveringssystemer

l

Arbeidslisteservere

l

MPPS (Modality Performed Procedure Step)-servere

l

DICOM-skrivere

l

Lagringsbestemmelsesservere

Systemet kan overføre til én eller flere enheter og kobles til ulike nettverk, avhengig av hvordan
systemet er konfigurert. DICOM-loggen registrerer nettverksfeil og hendelser, vanligvis for å støtte
diagnostisering (se "Logger" på side 74).

Konfigurasjon av systemet for DICOM-overføring
For å konfigurere systemet for DICOM-overføring følger du fremgangsmåten nedenfor (utføres
vanligvis av nettverksadministratoren eller PACS-administratoren):
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1 Sikkerhetskopier standardinnstillingene for DICOM-konfigurasjon til en USB-minnepinne, og
oppbevar den på et sikkert sted. Du kan gå tilbake til standardinnstillingene om nødvendig. Se "Import
og eksport av tilkoblingsinnstillinger" på side 53.
2 Koble til nettverket. Se "Tilkobling til nettverket " på side 89.
3 Fullfør konfigurasjonssidene for plasseringer og enheter. Se "DICOM" på side 88.
4 Knytt enheter til plasseringer. Se "Tilknytning av enheter til plasseringer" på side 103.

Tilkobling til nettverket
Før du konfigurerer systemet for DICOM-overføring, må du koble til nettverket. Du kan koble til via
Ethernet eller trådløst.
Hvis du kobler til via Ethernet, må ultralydsystemet X-Porte kobles til et standard Ethernet
10/100/1000-nettverk.

Slik kobler du til nettverket via Ethernet
Enheter som kobles til systemets Ethernet-port, må være i samsvar med standarden IEC 60601-1 eller
IEC 60950.
♦ Koble Ethernet-kabelen til Ethernet-porten bak på dokkingstasjonen (se "Porter " på side 12).
Når systemet er på, lyser LAN link-lampen (grønn LED) ved siden av Ethernet-kontakten for å angi
at det er fysisk forbindelse med nettverket.

Slik kobler du til det trådløse nettverket
Trådløs tilkobling er en lisensiert funksjon.
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på Connectivity (tilkobling) i listen til venstre.
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Connectivity
3 Trykk på DICOM Setup (DICOM-oppsett) på oppsettsiden for tilkobling.

DICOM Setup

4 Trykk på Config (konfigurer).

Config

5 Trykk på Location (plassering).
6 Trykk på New (ny) og fyll ut feltene på konfigurasjonssiden DICOM Location (DICOM-plassering).
Obligatoriske felter er merket med asterisk (*). Se "DICOM" på side 88.

New

7 Velg Wireless (trådløs) på konfigurasjonssiden Location (plassering).
8 Trykk på Wireless Configuration (trådløs konfigurasjon).

Wireless
Configuration

9 Fyll ut feltene for trådløs tilkobling. Obligatoriske felter er merket med asterisk (*).Se "DICOM" på
side 88.
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10 Trykk på Save (lagre).

Save

Ikonet for trådløs tilkobling
styrken på forbindelsen).

angir status på den trådløse forbindelsen (antall hvite søyler angir

(Valgfritt) Slik importerer eller sletter du trådløse sertifikater
Hvis sikkerhetsreglene krever det, kan du importere trådløse sertifikater. Systemet støtter følgende
filtyper: CER, PFX og PVK.

Forsiktig! For å unngå å miste data eller skade USB-minnepinnen må du ikke ta ut USBminnepennen eller slå av ultralydsystemet under eksport. Du må heller ikke utsette USBminnepinnen for støt eller trykk mens den er koblet til systemet. Kontakten kan bli ødelagt.
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på Connectivity (tilkobling) i listen til venstre.

Connectivity
3 Trykk på Wireless Certificates (trådløse sertifikater) på oppsettsiden for tilkobling.
Det vises en liste over sertifikater i systemet.
4 Gjør følgende:
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l

Importer sertifikater: Koble til en USB-minnepinne som inneholder sertifikatene (se "USBenheter" på side 23). Kontroller at sertifikatene i systemet og sertifikatene på USB-minnepinnen
ikke overskrider 20 sertifikater eller 200 kB minne. Slett sertifikater om nødvendig. Trykk deretter
på Import (importer).

Import

Merk: Sertifikatene på USB-minnepinnen erstatter sertifikatene i systemet.
l

Slett sertifikater: Velg sertifikatene som skal slettes, og trykk på Delete (slett).

Delete

5 Trykk på Done (ferdig).

Done

6 Start systemet på nytt.

DICOM-konfigurasjonssider
DICOM-konfigurasjonssidene inneholder følgende:
Location (plassering) Konfigurasjon av nettverksinnstillinger, inkludert innstillinger for trådløs
nettverksforbindelse. Spesifiserer også hvilke enheter du vil knytte til dette nettverket. Du kan for
eksempel konfigurere en plassering kalt "Office" (kontor), og deretter knytte en skriver og et
arkiveringssystem til den. Du kan konfigurere opptil åtte plasseringer. (Se "Tilknytning av enheter til
plasseringer" på side 103.)
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Archive (arkiveringssystem) Konfigurasjon av PACS-arkiveringssystemer, enheter for lagring av
pasientundersøkelser (bilder og videoklipp). Det er kun ett arkiveringssystem per plassering som kan
motta pågående bildeoverføringer. Du kan knytte opptil fire arkiveringssystemer til hver plassering.
Printer (skriver) Konfigurasjon av DICOM-skrivere for utskrift av bilder. Du kan knytte opptil to
skrivere til hver plassering.
Storage Commit (lagringsbestemmelse) Konfigurasjon av lagringsbestemmelsesservere, enheter
som tar ansvar for og kvitterer for innhold sendt av ultralydsystemet.
Worklist (arbeidsliste) Konfigurasjon av arbeidslisteservere, enheter som inneholder informasjon om
planlagte pasientprosedyrer. Du kan importere dataene til pasientskjemaet (se "Innlegging av
pasientinformasjon" på side 77).
MPPS Konfigurasjon av MPPS-servere, enheter som koordinerer detaljert informasjon om den utførte
undersøkelsen. Du kan knytte én MPPS-server til hver plassering.

Slik konfigurerer du en ny plassering eller enhet
Merk: Hvis konfigurasjonen endres, kan det være nødvendig å starte systemet på nytt.

1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på Connectivity (tilkobling) i listen til venstre.

Connectivity
3 Trykk på DICOM Setup (DICOM-oppsett) på oppsettsiden for tilkobling.
4 Trykk på Config (konfigurer).

Config
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5 Velg en konfigurasjonsside i listen DICOM.
6 Trykk på New (ny).

New

7 Fyll ut feltene for konfigurasjonsoppsett og trykk på Save (lagre).

Save

Slik sletter du et brukersted eller en innretning
1 Velg navn fra listen over plasseringer eller enheter på den relevante konfigurasjonssiden.
2 Trykk på Delete (slett).

Delete

3 Trykk på Yes (ja) for å bekrefte sletting.
4 Trykk på Done (ferdig).

Done

Konfigurasjonsoppsettsfeltene

Location
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Obligatoriske felter er merket med asterisk (*).
Name (navn)
Unikt nettverksnavn for ultralydsystemet. Standard er SonoSite.
Alias
Navn som brukes til å identifisere nettverksplasseringen til ultralydsystemet.
AE Title (AE-tittel)
DICOM Application Entity Title (enhetsnavn for DICOM-applikasjon).
Port
Utstyrets portnummer. DICOM har normalt IP-port 104.
DHCP
Velges for å tillate DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol), om ønskelig. Feltene for IP-adresse,
nettverksmaske og alternativ gateway blir utilgjengelige.
IP Address (IP-adresse)
Unik adresse for brukerstedet til ultralydsystemet. Kan ikke være mellom 127.0.0.0 og 127.0.0.8.
Subnet Mask (nettverksmaske)
Identifiserer en maske i nettverket. Standardinnstillingen er 255.255.0.0.
Default Gateway (standard gateway)
IP-adresse hvor nettverket kobles til et annet nettverk. Kan ikke være mellom 127.0.0.0 og 127.0.0.8.
Transfer Images (bildeoverføring)
Angis ved overføring av bilder under eller etter avsluttet undersøkelse.
JPEG Compression (JPEG-komprimering)
Velg High (høy), Medium (middels), eller Low (lav). En høyere komprimering har mindre filstørrelse,
men færre detaljer. Velg Low (lav) for å få best mulig bildekvalitet. Se "Begrensninger for JPEGformatet" på side 72.
Wireless
Velges hvis du konfigurerer et trådløst brukersted.
Følgende felter er tilgjengelige for trådløs nettverkstilkobling:
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Profile Name (profilnavn)
Navn på profilen som er stilt inn for denne plasseringen. For hvert trådløse brukersted kan du ha inntil
10 profiler.
Network Name (nettverksnavn (SSID))
Nettverkets SSID for ruteren.
Security Policy (sikkerhetspolicy)
Sikkerhetstype som autentiserer nettverket:
l

Open (åpen) – Ingen sikkerhet

l

WEP eller SHARED WEP (delt WEP) – De følgende feltene vises:

l

o

Encryption (kryptering) – Krypteringsnøkkel (64 biter eller 128 biter)

o

Key index (nøkkelindeks) – WEP-nøkkelindeks 1–4. Nettverksplassering hvor en
spesifikk tast lagres.

o

Key (nøkkel) – WEP-nøkkelverdi som brukes til å kryptere data.

RADIUS – Remote Access Dial-Up User Service – -802.1x nøkkelutveksling. De følgende
feltene vises:
o

Authentication Type (autentiseringstype) – Velg ett av følgende:
o
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EAP-TLS Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security. De
følgende feltene vises:
o

Username (brukernavn) – Navnet på tilordnet bruker.

o

Client Certificate (kundesertifikat) – Velg fra listen over kundesertifikater
som er installert på systemet.

o

Private key (privat nøkkel) – Ett sett med nøkler (offentlig og privat) som kun
gis til anmoder og aldri deles med andre.

o

Private Key Password (privat nøkkelpassord) – En unik kombinasjon av
bokstaver og symboler som gir brukeren tilgang.

o

Certification Authority (sertifiseringsmyndighet) – Godkjenner
autentiseringsserver eller sertifiseringsmyndighet. Listen inneholder

importerte trådløse sertifikater. (Se "(Valgfritt) Slik importerer eller sletter du
trådløse sertifikater" på side 91.) Velg ønsket sertifikat fra listen.
o

l

EAP-PEAPV0
o

Username (brukernavn) – Navnet på tilordnet bruker.

o

Password (passord) – En unik kombinasjon av bokstaver og symboler som
gir brukeren tilgang.

o

Certification Authority (sertifiseringsmyndighet) – Godkjenner
autentiseringsserver eller sertifiseringsmyndighet. Listen inneholder
importerte trådløse sertifikater. (Se "(Valgfritt) Slik importerer eller sletter du
trådløse sertifikater" på side 91.) Velg ønsket sertifikat fra listen.

WPA eller WPA2 – Wi-Fi Protected Access. De følgende feltene vises:
o

Authentication (autentisering) Hvis du velger PERSONAL (personlig), vises feltet
Passphrase (passordsetning); oppgi felles WPA-nøkkel som brukes til konfigurering av
ruteren.

o

Encryption (kryptering) Krypteringsprotokoll for ruteren.

o

Authentication Type (autentiseringstype) – Velg ett av følgende:

o

EAP-TLS Extensible Authentication Protocol-Transport Layer Security. De følgende
feltene vises:
o

Username (brukernavn) – Navnet på tilordnet bruker.

o

Client Certificate (kundesertifikat) – Velg fra listen over kundesertifikater som er
installert på systemet.

o

Private key (privat nøkkel) – Ett sett med nøkler (offentlig og privat) som kun gis til
anmoder og aldri deles med andre.

o

Private Key Password (privat nøkkelpassord) – En unik kombinasjon av bokstaver
og symboler som gir brukeren tilgang.

o

Certification Authority (sertifiseringsmyndighet) – Godkjenner
autentiseringsserver eller sertifiseringsmyndighet. Listen inneholder importerte
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trådløse sertifikater. (Se "(Valgfritt) Slik importerer eller sletter du trådløse
sertifikater" på side 91.) Velg ønsket sertifikat fra listen.
o

EAP-PEAPv0 Extensible Authentication Protocol-Protected Extensible Authentication
Protocol. De følgende feltene vises:
o

Username (brukernavn) – Navnet på tilordnet bruker.

o

Password (passord) – En unik kombinasjon av bokstaver og symboler som gir
brukeren tilgang.

o

Certification Authority (sertifiseringsmyndighet) – Godkjenner
autentiseringsserver eller sertifiseringsmyndighet. Listen inneholder importerte
trådløse sertifikater. (Se "(Valgfritt) Slik importerer eller sletter du trådløse
sertifikater" på side 91.) Velg ønsket sertifikat fra listen.

Archiver
Obligatoriske felter er merket med asterisk (*).

Name (navn)
Navn på nettverksvert for et arkiveringssystem.
Alias
Tilpasset navn på et arkiveringssystem.
AE Title (AE-tittel)
Arkiveringssystemets DICOM Application Entity Title (enhetsnavn for DICOM-applikasjon).
Images (bilder)
Definerer hvordan bilder blir sendt til arkiveringssystemet: RGB (ukomprimert), Mono (ukomprimert)
eller JPEG.
Image Type (bildetype)
Liste over arkiveringssystemets bildetyper basert på opptaksmodus.
IP Address (IP-adresse)
Unik adresse for arkiveringssystemet.
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Port
Utstyrets portnummer. DICOM har normalt IP-port 104.
Ping
Trykk på denne for å avgjøre om en spesifikk IP-adresse er tilgjengelig. Systemet viser OK eller Failed
(mislykket).
Utelat videoklipp
Hvis det er merket av i avmerkingsboksen, overføres det kun bilder (ikke videoklipp). Kun tilgjengelig
hvis bildetypen er satt til Ultrasound (ultralyd).
Include CDA (inkluder CDA)
Merk av her for å sende CDA-rapporten til arkiveringssystemet.
Include SR (inkluder SR)
Merk av her for å sende den strukturerte rapporten til arkiveringssystemet.
Educational (opplæring)
Merk av her for å knytte arkiveringssystemet til Educational (opplæring). Se "Rutingvalg" på side 107.

Printer
Obligatoriske felter er merket med asterisk (*).

Name (navn)
Navn på nettverksvert for en skriver.
Alias
Tilpasset navn for en skriver.
IP Address (IP-adresse)
Unik adresse for skriveren.
Port
Utstyrets portnummer. DICOM har normalt IP-port 104.
AE Title (AE-tittel)
Skriverens DICOM Application Entity Title (enhetsnavn for DICOM-applikasjon).
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Ping
Velges for å avgjøre om en spesifikk IP-adresse er tilgjengelig. Systemet viser OK eller Failed
(mislykket).
Model (modell)
Liste over skrivermodeller fra Agfa, Codonics og Kodak. Hvis modellen din ikke står oppført, må du
velge en generisk modell nederst på listen.
Film Size (filmformater)
Filmformater som støttes av skriveren.
Film Type (filmmedier)
Filmmedier som støttes av skriveren.
Destination (sted)
Stedet der filmen plasseres etter utskrift.
Format (visningsformat)
Antall kolonner og rader på bildeutskriften.
Orientation (retning)
Filmens layout.
Settings (innstillinger)
Definerer hvordan bilder blir sendt til skriveren, enten som Color (RGB) (fargebilder) eller som
Monochrome (monokrombilder).
Copies (eksemplarer)
Antallet eksemplarer som skal skrives ut for hvert bilde.
Priority (prioritet)
Utskriftsjobbens viktighetsgrad.
Max (maks.)
Maksimal tetthet for en svart verdi (i hundredeler av optisk densitet (OD)).
Min (min.)
Minste tetthet for en hvit verdi (i hundredeler av optisk densitet (OD)).
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Border (grense)
Tettheten i områder omkring og mellom filmbilder (i hundredeler av optisk densitet (OD)).
Empty (tomt)
Tom bildetetthet (i hundredeler av optisk densitet (OD)).
Magnification (forstørring)
Type interpolering under utskrift.
Configure (konfigurer)
Skriverspesifikk konfigurasjonsverdi. Hvis det brukes innstillinger for en generisk skriver, finnes det
ingen konfigurasjonsstrenger.

Storage Commit
Obligatoriske felter er merket med asterisk (*).

Name (navn)
Unikt nettverksnavn for ultralydsystemet. Standard er SonoSite.
Alias
Navn som brukes til å identifisere nettverksplasseringen til ultralydsystemet.
AE Title (AE-tittel)
DICOM Application Entity Title (enhetsnavn for DICOM-applikasjon).
IP Address (IP-adresse)
Unik adresse for lagringsbestemmelsesserveren.
Port
Utstyrets portnummer. DICOM har normalt IP-port 104.
Ping
Trykk på denne for å avgjøre om en spesifikk IP-adresse er tilgjengelig. Systemet viser OK eller Failed
(mislykket).

Arbeidsliste
Obligatoriske felter er merket med asterisk (*).
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Name (navn)
Navn på nettverksvert for en arbeidslisteserver.
Alias
Tilpasset navn for en arbeidslisteserver.
AE Title (AE-tittel)
Application Entity Title (tittel på applikasjonsenhet).
Arbeidsliste
I dag, i går, i dag, i morgen, alle.
This Device Only (kun denne enheten)
Begrenser søket til pasientprosedyrer som er planlagt i systemet basert på AE-tittel.
Modality (modalitet)
US (Ultralyd) er standard prosedyretype.
IP Address (IP-adresse)
Unik adresse for arbeidslisteserveren.
Port
Utstyrets portnummer. DICOM har normalt IP-port 104.
Automatic Query (automatisk søk)
Slår automatisk søk på/av.
Occurs Every (forekommer hver)
Tidsintervallet mellom automatiske oppdateringer ved et automatisk søk.
Start Time (starttidspunkt)
Starttidspunkt for automatisk oppdatering ved et automatisk søk (vises som 24-timers klokke).
Ping
Trykk på denne for å avgjøre om en spesifikk IP-adresse er tilgjengelig. Systemet viser OK eller Failed
(mislykket).

MPPS
Obligatoriske felter er merket med asterisk (*).
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Name (navn)
Navn på nettverksvert for en MPPS-server.
Alias
Navn som brukes til å identifisere nettverksplasseringen til ultralydsystemet.
AE Title (AE-tittel)
DICOM Application Entity Title (enhetsnavn for DICOM-applikasjon).
IP Address (IP-adresse)
Unik adresse for MPPS-serveren.
Port
Utstyrets portnummer. DICOM har normalt IP-port 104.
Ping
Trykk på denne for å avgjøre om en spesifikk IP-adresse er tilgjengelig. Systemet viser OK eller Failed
(mislykket).

Tilknytning av enheter til plasseringer
For hver plassering må du velge hvilke enheter (arkiveringssystemer og skrivere) som skal motta
dataene du overfører, hvilke arkiveringssystemer som skal angis som MPPS- eller
lagringsbestemmelsesserver, og hvilken arbeidslisteserver du ønsker å motta data fra. Når du har gjort
dette, velger du hvilken plassering du vil bruke.
Merk: Hvis konfigurasjonen endres, må du starte systemet på nytt.

Slik knytter du enheter til en plassering
Enhetene må være konfigurert før du kan tilknytte dem. Se "Slik konfigurerer du en ny plassering eller
enhet" på side 93.
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på Connectivity (tilkobling) i listen til venstre.
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Connectivity
3 Trykk på DICOM Setup (DICOM-oppsett) på oppsettsiden for tilkobling.
4 Velg systemets plassering i listen Location (plassering).
5 I listen over enheter velger du avkrysningsboksen ved siden av ett eller flere arkiveringssystemer,
skrivere eller arbeidslisteservere.
Du kan velge maksimalt to skrivere, fire arkiveringssystemer og én arbeidslisteserver for hver
plassering. Du kan velge kun ett arkiveringssystem for å motta pågående overføringer. Valgte
enheter har et avkrysningsmerke i venstre kolonne.
6 Hvis du ønsker å bruke MPPS-tjenesten, må du knytte MPPS-serveren til arkiveringssystemet:
a Velg avkrysningsboksen til ønsket MPPS-server. (MPPS-servere vises mot slutten av listen.)
b Velg avkrysningsboksen til arkiveringssystemet.
c Velg avkrysningsboksen i arkiveringssystemets MPPS-kolonne.
7 Hvis du ønsker å bruke lagringsbestemmelsestjenesten, må du knytte
lagringsbestemmelsesserveren til arkiveringssystemet:
a Velg avkrysningsboksen til ønsket lagringsbestemmelsesserver. (Lagringsbestemmelsesservere
vises mot slutten av listen.)
b Velg avkrysningsboksen til arkiveringssystemet.
c Velg avkrysningsboksen i arkiveringssystemets SC-kolonne.
8 Fullfør eventuelle andre konfigurasjonsoppgaver og trykk på Done (ferdig).

Done
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Slik oppløser du tilknytning mellom enheter og en plassering
1 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
2 Trykk på Connectivity (tilkobling) i listen til venstre.

Connectivity
3 Trykk på DICOM Setup (DICOM-oppsett) på oppsettsiden for tilkobling.
4 Velg plassering i listen Location (plassering).
5 Gjør ett av følgende:
l

Opphev tilknytningen til en skriver, et arkiveringssystem eller en arbeidslisteserver ved å velge
tilhørende avkrysningsboks.

l

Opphev tilknytningen mellom en MPPS-server og et arkiveringssystem ved å velge MPPSserverens avkrysningsboks.

l

Opphev tilknytningen mellom en lagringsbestemmelsesserver og et arkiveringssystem ved å
velge lagringsbestemmelsesserverens avkrysningsboks.

l

Opphev tilknytningen mellom et arkiveringssystem og samtlige servere ved å oppheve valget av
arkiveringssystemets avkrysningsboks. Velg den deretter på nytt.

6 Trykk på Done (ferdig).

Done
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Slik kontrollerer du tilkoblingsstatusen til enhetene
1 Trykk på DICOM Setup (DICOM-oppsett) på oppsettsiden for tilkobling.
2 Velg enheten du vil verifisere og trykk på Verify (verifiser) for å bekrefte at tilknyttede enheter er
tilkoblet. (Hvis Verify (verifiser) ikke er tilgjengelig, må du kontrollere kabel- og trådløse forbindelser.
Start systemet på nytt hvis du har endret konfigurasjonen. Ta kontakt med systemadministratoren hvis
problemet vedvarer.)

Verify

Enhetenes tilkoblingsstatus vises i kolonnen Status:
l

Failed (mislykket) DICOM oppnår ikke forbindelse med enheten.

l

Success (vellykket) DICOM har forbindelse med enheten.

l

Unknown (ukjent) Enheten støtter ikke C-ECHO (verifiser for eksempel søkekommando).

Relaterte emner
Logger
Innlegging av pasientinformasjon
Arbeidsark og rapporter
Innstillinger for CDA-rapport
Arkivering og eksport
Innstillinger for nettverksstatus
Tilkoblingsinnstillinger
Rutingvalg
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74
77
287
49
304
59
52
107

Rutingvalg
Med rutingvalg kan du kontrollere hvor pasientundersøkelser skal arkiveres. Du kan knytte ett eller
flere rutingvalg til en undersøkelse.
Systemet støtter tre rutingvalg:
l

Diagnostikk

l

Opplæring/akkreditering

l

Prosedyrer

Du kan knytte rutingvalget for opplæring/akkreditering til en DICOM-arkiveringsenhet (se
"Spesifisering av DICOM-arkiveringssystemer for opplæring" på side 108).

Tilknytning av rutingvalg til undersøkelser
Når du knytter ett eller flere rutingvalg til en undersøkelse, vil systemet gjenspeile rutingvalgene i
pasientrapporten og i det akuttmedisinske arbeidsarket (hvis den lisensierte tilleggsfunksjonen for
akuttmedisinske arbeidsark er installert). Se "Arbeidsark og rapporter" på side 287.
Du kan knytte en undersøkelse til et rutingvalg under eller etter undersøkelsen.

Slik tilknytter du et rutevalg under en undersøkelse
1 Trykk på PATIENT (pasient).

PATIENT
2 Velg ett eller flere rutingvalg i området Routing Selection (rutingvalg) i pasientskjemaet.

Slik tilknytter du et rutevalg etter en undersøkelse
Når du endrer rutingvalget etter at en undersøkelse er avsluttet, oppdateres pasientrapporten.
1 Trykk på REVIEW (gjennomgang).
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REVIEW
2 Trykk på Patient List (pasientliste).

Patient List

3 Velg avkrysningsboksen ved siden av undersøkelsen, og trykk på Route Exam (rut undersøkelse).

Route
Exam

4 Velg ett eller flere alternativer i området Routing Selection (rutingvalg).

Spesifisering av DICOM-arkiveringssystemer for opplæring
Når du knytter rutingvalget for opplæring/akkreditering til et DICOM-arkiveringssystem, vil systemet
arkivere undersøkelser som er tilknyttet rutingvalget for opplæring/akkreditering i dette
arkiveringssystemet.
Arkiveringssystemer som ikke er spesifisert som opplæring, er arkiveringssystemer for prosedyrer
(fakturering). Systemet arkiverer undersøkelser som er tilknyttet rutingvalgene for diagnostikk og
prosedyrer i disse arkiveringssystemene.
Hvis du ikke spesifiserer et arkiveringssystem som et arkiveringssystem for opplæring, blir
undersøkelser som er tilknyttet rutingvalget for opplæring/akkreditering også sendt til
arkiveringssystemet for prosedyrer (fakturering).
Hvis en undersøkelse er tilknyttet mer enn ett rutingvalg, vil systemet arkivere undersøkelsen i både
arkiveringssystemet for prosedyrer (fakturering) og arkiveringssystemet for opplæring.
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Slik angir du et arkiveringssystem til opplæring
Merk: Hvis du spesifiserer et arkiveringssystem som et arkiveringssystem for opplæring, vil ikke
undersøkelser som ikke er tilknyttet et rutingvalg bli overført til et arkiveringssystem. (Du kan knytte en
undersøkelse til et rutingvalg når undersøkelsen er avsluttet.) Se "Slik tilknytter du et rutevalg etter en
undersøkelse " på side 107.)

1 Kontroller at systemet er konfigurert for DICOM-overføring. Se "DICOM" på side 88.
2 Trykk på MORE (mer) og deretter på System Settings (systeminnstillinger).

MORE
3 Trykk på Connectivity (tilkobling).

Connectivity
4 Trykk på DICOM Setup (DICOM-oppsett) på oppsettsiden for tilkobling.

DICOM Setup

5 Trykk på Config (konfigurer).

Config

6 I listen DICOM velger du konfigurasjonssiden Archive (arkiv) for arkiveringssystemet.
7 Velg Educational (opplæring).
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8 Trykk på Done (ferdig).

Done

Relaterte emner
Gjennomgang
DICOM
Innlegging av pasientinformasjon

Rutingvalg - 110

295
88
77

Skanning
X-Porte tilbyr fire forskjellige avbildningsmodi: 2D (se "2D" på side 111), Color (farge) (se "Farge" på
side 111), Doppler (doppler) (se "Doppler" på side 115) og M Mode (M-modus) (se "M-modus" på side
117). You can also view 2D or color images in Dual (see "Dobbel" på side 113).
Du finner informasjon om hvordan du arbeider med kontroller under "Avbildningskontroller" på side 130.

2D
1 Gjør ett av følgende:
l

Trykk på 2D.

l

Trykk på SCAN (skann) i Transducers & Exams (transdusere og undersøkelser).

2 Juster kontroller etter behov. Se "Kontroller i 2D" på side 132.

Farge
1 Trykk på Color (farge).

COLOR

Fargeboksen vises.

Skanning - 111

2 Plasser og endre størrelsen på fargeboksen etter behov:
l

l

Plasser den ved å gjøre ett av følgende:
o

Dra boksen.

o

Dra hvor som helst på berøringspanelet med to eller flere fingre.

Endre størrelsen på den ved å gjøre ett av følgende:
o

Klem eller spre boksen.

o

Dra håndtaket

.

En grønn utheving viser at statusen på endringen er aktiv. På skjermen vises gjeldende
utheving i grått helt til du slutter å bevege fingeren eller fjerner den.
l

Du kan styre (kun lineære transdusere) ved å gjøre ett av følgende:
o

Sveip mot venstre eller høyre.

o

Trykk på Steering (styring) og velg en vinkel.

Steering

3 Juster kontroller etter behov. Se "Kontroller i farge" på side 143.
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Dobbel
Dobbel er tilgjengelig i 2D og i farge.
1 Trykk på Dual (dobbel). Når Dual (dobbel) er på, utheves kontrollen.

Dual

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Gjør ett av følgende for å gjøre et bilde aktivt:
l

Trykk på høyre eller venstre bilde.

l

Trykk på Update (oppdater) for å veksle mellom høyre og venstre bilde.

Update

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
Når du veksler mellom bilder i sanntidsavbildning, får det valgte bildet de samme innstillingene som det
forrige valgte bildet.
3 Juster kontroller etter behov. Se "Kontroller i 2D" på side 132 og "Kontroller i farge" på side 143.
Trykk på Dual (dobbel) igjen for å slå den av.
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Slik viser du bilder i filmbufferen i Dual (dobbel)
Du kan vise uavhengige filmbuffere for bilder som vises side ved side i Dual (dobbel).
1 Trykk på Dual (dobbel). Når Dual (dobbel) er på, utheves kontrollen.

Dual

2 Gjør ett av følgende for å gjøre et bilde aktivt:
l

Trykk på høyre eller venstre bilde.

l

Trykk på Update (oppdater) for å veksle mellom høyre og venstre bilde.

Update

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
3 Trykk på FREEZE (frys).

FREEZE

4 Gjør følgende:
l

Dra glidebryteren. Dra mot høyre for å gå forover, og mot venstre for å gå bakover.

l

Trykk på

eller

for å gå forover eller bakover bilde for bilde.

Gjeldende bilde Bildenummeret endres etter hvert som du beveger deg forover eller bakover.
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l

Trykk på høyre eller venstre bilde, eller trykk på Update (oppdater) for å veksle mellom høyre og
venstre bilde.

Doppler
1 Trykk på Doppler (doppler).

DOPPLER

D-linjen vises.

2 Gjør følgende etter behov:
l

Juster kontroller etter behov. Se "Kontroller i doppler" på side 158.

l

Plasser D-linjen ved å dra den.
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l

Juster portstørrelsen ved å klemme sammen eller spre fingrene.

l

Korriger vinkelen: Trykk på de dobbelthodede pilene på D-linjen og gjør ett av følgende:
o

Trykk på +60°, 0° eller -60°.

o

Dra det runde håndtaket rundt.
Merk: Du kan også korrigere vinkelen ved hjelp av kontrollen for vinkelkorrigering. Se
"Kontroller i doppler" på side 158.

Korrigering av D-linjevinkelen
l

D-linjen kan styres ved å gjøre ett av følgende:
o

Sveip mot venstre eller høyre.

o

Trykk på Steering (styring).

Steering

Skanning - 116

3 For å vise spektralkurven, gjør følgende:
a Trykk på Start eller Update (oppdater).

Update

b Gjør følgende:
l

Trykk på Stop (stopp) og Start for å stoppe og starte spektralkurven.

l

Trykk på Sweep Speed (sveipehastighet) og deretter på en sveipehastighet: Fast
(rask), Medium (middels) eller Slow (langsom).

Sweep
Speed

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere
kontroller) for å vise den.
l

Aktiver sporet eller 2D-bildet ved å trykke på dem, eller trykk på Update (oppdater)
for å veksle mellom kurven og 2D-bildet.
Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere
kontroller) for å vise den.

l

Juster kontroller etter behov. Se "Kontroller i doppler" på side 158.

M-modus
1 Trykk på M Mode (M-modus).

M MODE
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M-linjen vises.

2 Dra M-linjen til ønsket posisjon.
3 M-moduskurven kan vises på følgende måte:
a Juster dybden etter behov. Se "Justering av dybde og forsterkning" på side 188.
b Trykk på Start eller Update (oppdater).

Update

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
c Gjør følgende:
l
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Trykk på Stop (stopp) og Start for å stoppe og starte M-moduskurven.

l

Trykk på Sweep Speed (sveipehastighet) og deretter på en sveipehastighet: Fast
(rask), Medium (middels) eller Slow (langsom).

Sweep
Speed

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere
kontroller) for å vise den.
l

Aktiver sporet eller 2D-bildet ved å trykke på dem, eller trykk på Update (oppdater)
for å veksle mellom kurven og 2D-bildet.

Update

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å
vise den.
4 Adjust controls as needed. See "Kontroller i M-modus" på side 152.

Relaterte emner
Doppleravbildning
Fargeavbildning
M-modusavbildning
2D-avbildning
Dobbel
Kontroller i 2D
Kontroller i farge
Kontroller i doppler
Kontroller i M-modus
M-linje
D-linje

127
124
122
120
129
132
143
158
152
121
126
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2D-avbildning
2D er systemets standard avbildningsmodus. Systemet viser ekkoer i todimensjonal visning ved å
tilordne lysstyrke i forhold til ekkosignalets amplitude. Se "Skanning" på side 111.

Relaterte emner
Kontroller i 2D
Skanning
Doppleravbildning
Fargeavbildning
M-modusavbildning
Dobbel

2D-avbildning - 120

132
111
127
124
122
129

M-linje
Når du trykker på M Mode (M-modus), vises M-linjen. Du kan dra M-linjen til interesseområdet før du
viser M-moduskurven. Se "Skanning" på side 111.

Relaterte emner
M-modusavbildning
Skanning
Kontroller i M-modus

122
111
152

M-linje - 121

M-modusavbildning
Bevegelsesmodus (M-modus) er en utvidelse av 2D. Den viser en kurve av 2D-bildet over tid. Én
enkelt ultralydstråle blir sendt ut, og reflekterte signaler vises som punkter med varierende intensitet og
danner linjer over skjermen. Se "Skanning" på side 111.

Relaterte emner
Kontroller i M-modus
Skanning
Doppleravbildning
Fargeavbildning
2D-avbildning
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152
111
127
124
120

Dobbel
M-linje

129
121

M-modusavbildning - 123

Fargeavbildning
Fargeavbildning viser forekomsten, hastigheten og retningen av blodstrømmen mot og bort fra
transduseren. I fargemodus viser området innenfor den uthevede boksen blodstrømmen i farge. Se
"Skanning" på side 111.

Relaterte emner
Skanning
Doppleravbildning
M-modusavbildning
2D-avbildning
Dobbel

Fargeavbildning - 124

111
127
122
120
129

Kontroller i farge

143

Fargeavbildning - 125

D-linje
Når du trykker på Doppler, vises D-linjen. Du kan plassere D-linjen, justere portstørrelsen eller
korrigere vinkelen på D-linjen før du viser dopplerkurven. Se "Skanning" på side 111.

Relaterte emner
Doppleravbildning
Kontroller i doppler
Skanning

D-linje - 126

127
158
111

Doppleravbildning
Doppleravbildning er en visning av et spektrum av strømningshastigheter over tid. Signalets amplitude
angis som en gråtone. Doppleravbildning brukes til å vise enhver type bevegelse, inkludert bevegelse
av blodstrøm og vev. Du kan velge mellom pulset doppler (PW), pulset vevsdoppleravbildning (PW
TDI) og kontinuerlig doppler (CW). CW-doppler er ikke områdespesifikk. Se "Skanning" på side 111.

Relaterte emner
Skanning
Fargeavbildning
M-modusavbildning
2D-avbildning

111
124
122
120

Doppleravbildning - 127

Dobbel
Kontroller i doppler
D-linje

Doppleravbildning - 128

129
158
126

Dobbel
Dobbel viser 2D-bilder side ved side. Systemet viser uavhengig bildeinformasjon for hvert bilde, for
eksempel dybde, fargekart og retningsmarkører. Du kan veksle mellom de to bildene og justere enkelte
kontroller (for eksempel dybde og forsterkning) uavhengig av hverandre. Du kan vise rammer i
filmbufferen for begge bildene uavhengig av hverandre.
Dobbel er tilgjengelig i 2D og i farge. Se "Dobbel" på side 113.

Relaterte emner
Skanning
Doppleravbildning
Fargeavbildning
M-modusavbildning
2D-avbildning

111
127
124
122
120
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Avbildningskontroller
Avbildningskontrollene brukes til å justere bildet og relaterte parametere, merke, zoome m.m.
For hver avbildningsmodus kan du plassere de mest brukte kontrollene i kontrollerfeltet som befinner
seg på høyre side av berøringspanelet. Du kan plassere kontroller for fryste bilder og for sanntidsbilder.
De resterende kontrollene er fortsatt tilgjengelige i vinduet More Controls (flere kontroller).
Hvilke kontroller som er tilgjengelige avhenger av avbildningsmodus, systemkonfigurasjon og hvorvidt
bildet er et sanntidsbilde eller et fryst bilde.

Slik får du tilgang til en kontrollfunksjon i vinduet for flere kontrollfunksjoner
1 Trykk på More Controls (flere kontroller).
2 Trykk om nødvendig på avbildningsmodus (for eksempel 2D) øverst i vinduet More Controls (flere
kontroller). (Kontrollen for den aktive avbildningsmodusen er blå.)

2D
Flere avbildningsmodi er tilgjengelige hvis én av dem inkluderer en annen. Fordi 2D er et undersett av
M-modus, kan du for eksempel velge fra både 2D- og M-moduskontroller ved skanning i M-modus.
3 Trykk på kontrollen.
4 Lukk om nødvendig kontrollen: Trykk på X øverst til venstre i kontrollen, eller trykk et hvilket som
helst sted i vinduet More Controls (flere kontroller).
Vinduet More Controls (flere kontroller) lukkes når du trykker på More Controls (flere kontroller) eller
på et hvilket som helst sted utenfor vinduet More Controls (flere kontroller).

Slik plasserer du kontroller på verktøylinjen
1 Start avbildningsmodusen som har de kontrollene du ønsker å plassere (se "Skanning" på side 111).
2 Hvis du skal plassere kontroller for fryst avbildning, må du fryse bildet (se "Slik bruker du
frysefunksjonen på bildet" på side 186).
3 Trykk på More Controls (flere kontroller).
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Vinduet More Controls (flere vinduer) vises.
4 Gjør følgende for hver avbildningsmodus som er tilgjengelig:
l

Trykk på avbildningsmodusen (for eksempel 2D) øverst i vinduet.

2D
Merk: Flere avbildningsmodi er tilgjengelige hvis én av dem inkluderer en annen. Fordi 2D er et
undersett av M-modus, kan du for eksempel velge fra både 2D- og M-moduskontroller ved skanning i
M-modus.
l

Dra hver kontroll til ønsket posisjon i kontrollerfeltet.
Du kan dra kontrollen opp eller ned til en annen posisjon, eller du kan dra den tilbake til vinduet
More Controls (flere kontroller).
Du kan plassere opptil sju kontroller i kontrollerfeltet.

Vinduet More Controls (flere kontroller) lukkes når du trykker på More Controls (flere kontroller)
eller på et hvilket som helst sted utenfor vinduet More Controls (flere kontroller).

Relaterte emner
Kontroller i farge
Kontroller i doppler
Kontroller i M-modus
Kontroller i 2D
Forhåndsinnstillinger

143
158
152
132
61

Avbildningskontroller - 131

Kontroller i 2D
Se "Avbildningskontroller" på side 130 for å spesifisere hvilke kontroller som skal vises i
kontrollerfeltet. Noen kontroller vises bare når bildet er fryst. Se "Kontroller i fryst 2D" på side 140.

THI

Slår vevharmonisk avbildning (THI) på og av.

Kontroller i 2D - 132

Trykk på denne kontrollen for å slå den på (uthevet ikon) eller av (nedtonet ikon).
Kun tilgjengelig i visse undersøkelsestyper.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

SonoMB

Slår SonoMB-bildeteknologi med multistråling på og av.
SonoMB-teknologien forbedrer 2D-bildet ved å vise et mål fra flere vinkler og deretter slå sammen eller
beregne et gjennomsnitt av dataene for å forbedre den samlede bildekvaliteten og redusere støy og
artefakter.
Kun tilgjengelig i visse undersøkelsestyper.
Trykk på denne kontrollen for å slå den på (uthevet ikon) eller av (nedtonet ikon).
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Update

Oppdaterer bildet. Hvis du trykker på kontrollen i Dual (dobbel), veksler du mellom aktiv side fra
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venstre til høyre eller høyre til venstre. Hvis du trykker på kontrollen i doppler eller M-modus, veksler
du mellom kurven og 2D-bildet.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Needle
Profiling

Forbedrer lineære strukturer innenfor et valgt vinkelområde og kan gjøre nålføringen lettere. Se
"Visualisering av nåler" på side 190.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Orientation

Angir bilderetningen, slik at du kan justere bildet i forhold til transduseren.
Trykk for å velge retning: Upper Right (øverst til høyre), Upper Left (øverst til venstre), Lower Left
(nederst til venstre), Lower Right (nederst til høyre).
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Kontroller i 2D - 134

Optimaliserer bildet ved å justere et sett med innstillinger, for eksempel fokalsoner, blenderåpning,
frekvens (sentrum og båndbredde) og pulsform.
Du bruker vanligvis venstre optimalisering (gjennomsnitt). Bruk høyre optimalisering (vanskelig) hvis
undersøkelsen krever ytterligere penetrering. Trykk for å veksle mellom de to
optimaliseringsinnstillingene.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Dual

Viser 2D-bilder side ved side og lar deg justere enkelte kontroller (for eksempel dybde og forsterkning)
uavhengig av hverandre.
Trykk på denne kontrollen for å slå den på (uthevet ikon) eller av (nedtonet ikon).
Når Dual (dobbel) er på, trykker du på høyre eller venstre bilde (eller på Update (oppdater)) for å gjøre
bildet aktivt.
Se "Dobbel" på side 129.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√
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AutoGain
Adjust

Stiller inn nivået på kontrollen AutoGain (automatisk forsterkning): Justering mot den positive siden
gjør bildene lysere når du trykker på AutoGain (automatisk forsterkning), og justering mot den negative
siden gjør bildene mørkere når du trykker på AutoGain (automatisk forsterkning). Se "Forsterkning" på
side 188. Kontrollen er kun tilgjengelig når AutoGain (automatisk forsterkning) er på (se "Forsterkning"
på side 188). Trykk på denne kontrollen og dra glidebryteren (verdiområdet er fra -6 til +6), eller trykk på
+3, 0 eller -3.
Kontrollen AutoGain Adjust (justering av automatisk forsterkning) deaktiveres når du utfører en
handling som slår av AutoGain (automatisk forsterkning), for eksempel når du endrer dybde.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Sector

Kun tilgjengelig ved hjerteundersøkelser. Angir sektorbredde. Trykk på denne kontrollen og deretter på
Narrow (smal), Medium (middels) eller Full (full).
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Kontroller i 2D - 136

Video
Clip Settings

Se "Lagring av videoklipp" på side 179.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Needle
Guide

Slår nålføringslinjer av og på. Hvis du ønsker mer informasjon, inkludert en liste over transdusere som
kan brukes med nålefører
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

ECG

Viser alternativer for EKG-kurven. EKG er kun tilgjengelig ved hjerteundersøkelser på P21xptransduseren. Se "EKG" på side 312.

Kontroller i 2D - 137

Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Procedure
Mode

Brukes til å vise bildet uavbrutt, for eksempel under en nålinnsettingsprosedyre. Når denne kontrollen
er aktivert, deaktiveres de følgende:
l

Dialogbokser eller andre systemelementer som blokkerer bildet

l

Hvilemodus og automatisk avstengning

Trykk på denne kontrollen for å slå den på (uthevet ikon) eller av (nedtonet ikon).
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Dyn.
Range

Justerer gråtoneskalaen. Trykk på kontrollen og deretter på Up (opp) eller Down (ned) for å velge en
innstilling: –3, –2, –1, 0, +1, +2 eller +3.
Det positive området øker antallet gråtoner som vises, og det negative området reduserer antallet
gråtoner som vises.

Kontroller i 2D - 138

Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Save
Exam Type

Se "Tilpassing av undersøkelsestyper" på side 176.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Target
Depth

Måler avstanden fra hudnivået til et spesifisert punkt på bildet. For instruksjoner, se "Måling" på side
202.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Label

Kontroller i 2D - 139

Gir deg verktøy som kan brukes til å plassere tekst, piktogrammer og piler på et bilde. Se "Merking av
bilder" på side 194.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Zoom

Forstørrer bildet. Se "Zooming" på side 183.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Kontroller i fryst 2D
Følgende kontroller er kun tilgjengelige i fryst 2D.

Distance

Måler avstanden mellom to punkter.
Se "Måling" på side 202.

Kontroller i 2D - 140

Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Ellipse

Bruker en ellipse til å måle en regions omkrets eller areal.
Se "Måling" på side 202.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Trace

Brukes til å lage en manuell kurve for å måle en uregelmessig form.
Se "Måling" på side 202.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Kontroller i 2D - 141

Calcs

Se "Om beregninger " på side 211.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Acute Care

Akuttmedisinske beregninger inngår i den lisensierte funksjonen Acute Care (akuttmedisin). Se
"Akuttmedisinske beregninger" på side 259.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Relaterte emner
2D-avbildning
Avbildningskontroller
Kontroller i farge
Kontroller i doppler
Kontroller i M-modus
Skanning

Kontroller i 2D - 142

120
130
143
158
152
111

Kontroller i farge
Se "Avbildningskontroller" på side 130 for å spesifisere hvilke kontroller som skal vises i
kontrollerfeltet. Noen kontroller vises bare når bildet er fryst. Se "Kontroller i fryst farge" på side 149.

Color

Kontroller i farge - 143

Brukes til å velge Color (farge), energidoppleravbildning (CPD) eller Variance (varians). På P21xptransduseren ved hjerteundersøkelser er Variance (varians) tilgjengelig i stedet for CPD. CPD viser
amplitude og er nyttig ved svært lave strømningstilstander. Variance (varians) viser et fargekart som
viser regurgitasjonsturbulens. De høyeste hastighetene vises i grønt.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Flow State

Brukes til å justere sensitiviteten til fargeparametere eller -innstillinger for å forbedre
strømningstilstanden. Systemet velger innledningsvis en innstilling basert på undersøkelsestype.
l

High (høy) optimaliserer for høye strømningstilstander, for eksempel kardiologiske. Innstillingen
High (høy) minimaliserer plutselige artefakter.

l

Medium (medium) optimaliserer for middels strømningstilstander, for eksempel abdominal eller
arteriell strømning.

l

Low (lav) optimaliserer for lave strømningstilstander, for eksempel bryst eller muskler og
skjelett.

Juster kontrollen Scale (skala) for å få en mer nøyaktig innstilling.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Kontroller i farge - 144

Scale

Stiller inn pulsrepetisjonsfrekvensen (PRF). Trykk på denne kontrollen og deretter på Up (opp) eller
Down (ned).
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Wall Filter

Hjelper til med å filtrere bort ekko fra lavfrekvenssignaler.
Trykk for å velge styrken på filteret: Low (lav), Med (middels) eller High (høy).
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Steering

(Kun lineære transdusere.)

Kontroller i farge - 145

Bestemmer vinkelen på fargeboksen (se "Fargeavbildning " på side 124), slik at du ikke trenger å flytte
transduseren så ofte.
Hvis du skal legge til doppler, se "Kontroller i doppler" på side 158.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Invert

Snur den viste strømningsretningen, slik at du ikke trenger å flytte transduseren så ofte.
Trykk på denne kontrollen for å slå den på (uthevet ikon) eller av (nedtonet ikon).
Invert (inverter) er ikke tilgjengelig når Color (farge) er satt til CPD.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Hide Color

Show Color

Kontroller i farge - 146

Viser og skjuler farge. Du kan for eksempel ønske å skjule farge midlertidig for å vise vaskulært plakk.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Zoom

Forstørrer bildet. Se "Zooming" på side 183.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Save
Exam Type

Se "Tilpassing av undersøkelsestyper" på side 176.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Kontroller i farge - 147

Video
Clip Settings

Se "Slik stiller du inn kontroller for videoklipp" på side 179.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Target
Depth

Måler avstanden fra hudnivået til et spesifisert punkt på bildet. For instruksjoner, se "Måling" på side
202.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Label

Gir deg verktøy som kan brukes til å plassere tekst, piktogrammer og piler på et bilde. Se "Merking av
bilder" på side 194.

Kontroller i farge - 148

Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Kontroller i fryst farge
Følgende kontroller er kun tilgjengelige i fryst farge.

Distance

Måler avstanden mellom to punkter.
Se "Måling" på side 202.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Ellipse

Bruker en ellipse til å måle en regions omkrets eller areal.
Se "Måling" på side 202.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Kontroller i farge - 149

Trace

Brukes til å lage en manuell kurve for å måle en uregelmessig form.
Se "Måling" på side 202.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Calcs

Se "Om beregninger " på side 211.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Acute Care

Kontroller i farge - 150

Akuttmedisinske beregninger inngår i den lisensierte funksjonen Acute Care (akuttmedisin). Se
"Akuttmedisinske beregninger" på side 259.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Relaterte emner
Avbildningskontroller
Kontroller i doppler
Kontroller i M-modus
Kontroller i 2D
Fargeavbildning
Skanning

130
158
152
132
124
111

Kontroller i farge - 151

Kontroller i M-modus
I M-modusavbildning kan du justere følgende kontroller i tillegg til de fleste 2D-kontroller (2Dkontrollene er tilgjengelige i M-linje – se "M-linje" på side 121 og "Kontroller i 2D" på side 132). Se
"Avbildningskontroller" på side 130 for å spesifisere hvilke kontroller som skal vises i kontrollerfeltet.
Noen kontroller vises bare når bildet er fryst. Se "Kontroller i fryst M-modus" på side 156.

Kontroller i M-modus - 152

Dyn.
Range

Justerer gråtoneskalaen. Trykk på kontrollen og deretter på Up (opp) eller Down (ned) for å velge en
innstilling: –3, –2, –1, 0, +1, +2 eller +3.
Det positive området øker antallet gråtoner som vises, og det negative området reduserer antallet
gråtoner som vises.

Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

ECG

Viser EKG-kurven. EKG er kun tilgjengelig ved hjerteundersøkelser på P21xp-transduseren. Se "EKG"
på side 312.
Trykk på denne kontrollen for å vise EKG-alternativer.

Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Save
Exam

Kontroller i M-modus - 153

Se "Tilpassing av undersøkelsestyper" på side 176.

Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Sweep
Speed

Tilgjengelig under visning av M-moduskurven. Stiller inn sveipehastigheten. Trykk på denne kontrollen
og velg deretter hastighet: Slow (langsom), Med (middels) eller Fast (hurtig).
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Display
Format

Brukes til å styre formatet til 2D- og sveipebilder. Trykk på denne kontrollen og deretter på spesifisert
format:
l

1/3 2D, 2/3 Sweep (2/3 sveip)

l

1/2 2D, 1/2 Sweep (1/2 sveip)

l

2/3 2D, 1/3 Sweep (1/3 sveip)

Kontroller i M-modus - 154

l

Side by Side (side ved side)

l

Full 2D, Full Sweep (full sveip)

Du kan justere bildene uavhengig av hverandre. Du kan gjøre et bilde aktivt ved å trykke på bildet eller
på Update (oppdater).
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Label

Gir deg verktøy som kan brukes til å plassere tekst, piktogrammer og piler på et bilde. Se "Merking av
bilder" på side 194.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Update

Trykk på kontrollen for å veksle mellom kurven og 2D-panorering.

Kontroller i M-modus - 155

Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Kontroller i fryst M-modus
Følgende kontroller er kun tilgjengelige i fryst M-modus.

Distance Time

Tilgjengelig under visning av M-moduskurven. Gir målepunkter for å måle avstand i centimeter og tid i
sekunder. Se "Grunnleggende beregninger i M-modus " på side 205.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Heart Rate

Tilgjengelig under visning av M-moduskurven. Gir målepunkter for å måle hjertefrekvens. Se
"Grunnleggende beregninger i M-modus " på side 205.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Relaterte emner

Kontroller i M-modus - 156

M-modusavbildning
Avbildningskontroller
Kontroller i farge
Kontroller i doppler
Kontroller i 2D
Skanning
M-linje

122
130
143
158
132
111
121

Kontroller i M-modus - 157

Kontroller i doppler
I doppleravbildning kan du justere kontroller i D-linje (se "Kontroller i D-linje" på side 158) og i rullende
doppler (se "Kontroller i rullende doppler" på side 166). Se "Avbildningskontroller" på side 130 for å
spesifisere hvilke kontroller som skal vises i kontrollerfeltet.

Kontroller i D-linje
Merk: Noen kontroller i D-linje vises bare når bildet er fryst. Se "Kontroller i fryst D-linje" på side 163.

Kontroller i doppler - 158

PW

CW

PW TDI

Velg PW (pulset doppler), CW (kontinuerlig doppler) eller PW TDI (vevsdoppleravbildning).
CW og PW TDI er kun tilgjengelige ved hjerteundersøkelser.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Steering

Kun lineære transdusere. Bestemmer vinkelen på D-linjen.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Kontroller i doppler - 159

Angle
Correct

Kun tilgjengelig i PW-doppler. Korrigerer vinkelen. Trykk på denne kontrollen, og dra deretter
glidebryteren eller velg en innstilling: 0°, +60° eller -60°.Du kan også justere vinkelen ved å trykke på de
dobbelthodede pilene på D-linjen. Se "Skanning" på side 111.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Gate Size

Trykk på Up (opp) for å øke portstørrelsen. Trykk på Down (ned) for å redusere portstørrelsen.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Zoom

Forstørrer bildet. Se "Zooming" på side 183.

Kontroller i doppler - 160

Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Save
Exam Type

Se "Tilpassing av undersøkelsestyper" på side 176.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Video
Clip Settings

Se "Slik stiller du inn kontroller for videoklipp" på side 179.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Display
Format

Kontroller i doppler - 161

Brukes til å styre formatet til 2D- og sveipebilder. Trykk på denne kontrollen og deretter på spesifisert
format:
l

1/3 2D, 2/3 Sweep (2/3 sveip)

l

1/2 2D, 1/2 Sweep (1/2 sveip)

l

2/3 2D, 1/3 Sweep (1/3 sveip)

l

Side by Side (side ved side)

l

Full 2D, Full Sweep (full sveip)

Du kan justere bildene uavhengig av hverandre. Du kan gjøre et bilde aktivt ved å trykke på bildet eller
på Update (oppdater).
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Update

Oppdaterer bildet. Hvis du trykker på kontrollen i Dual (dobbel), veksler du mellom aktiv side fra
venstre til høyre eller høyre til venstre. Hvis du trykker på kontrollen i doppler eller M-modus, veksler
du mellom kurven og 2D-bildet.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Kontroller i doppler - 162

√

Target
Depth

Måler avstanden fra hudnivået til et spesifisert punkt på bildet. For instruksjoner, se "Måling" på side
202.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Label

Gir deg verktøy som kan brukes til å plassere tekst, piktogrammer og piler på et bilde. Se "Merking av
bilder" på side 194.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Kontroller i fryst D-linje
Følgende kontroller er kun tilgjengelige i fryst D-linje.

Distance

Måler avstanden mellom to punkter.

Kontroller i doppler - 163

Se "Måling" på side 202.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Ellipse

Bruker en ellipse til å måle en regions omkrets eller areal.
Se "Måling" på side 202.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Trace

Brukes til å lage en manuell kurve for å måle en uregelmessig form.
Se "Måling" på side 202.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Kontroller i doppler - 164

Calcs

Se "Om beregninger " på side 211.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Acute Care

Akuttmedisinske beregninger inngår i den lisensierte funksjonen Acute Care (akuttmedisin). Se
"Akuttmedisinske beregninger" på side 259.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Kontroller i doppler - 165

Kontroller i rullende doppler
Merk: Noen kontroller vises bare når bildet er fryst. Se "Kontroller i fryst rullende doppler" på side 173.

Kontroller i doppler - 166

PW

CW

PW TDI

Velg PW (pulset doppler), CW (kontinuerlig doppler) eller PW TDI (vevsdoppleravbildning).
CW og PW TDI er kun tilgjengelige ved hjerteundersøkelser.

Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Scale

Stiller inn pulsrepetisjonsfrekvensen (PRF). Trykk på denne kontrollen og deretter på Up (opp) eller
Down (ned).

Kontroller i doppler - 167

Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Volume

Justerer dopplerhøyttalervolumet. Trykk på denne kontrollen og deretter på Up (opp) for å øke volumet,
eller på Down (ned) for å redusere volumet.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Gate Size

Trykk på Up (opp) for å øke portstørrelsen. Trykk på Down (ned) for å redusere portstørrelsen.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Kontroller i doppler - 168

Wall
Filter

Hjelper til med å filtrere bort ekko fra lavfrekvenssignaler.
Trykk for å velge styrken på filteret: Low (lav), Med (middels) eller High (høy).
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Sweep
Speed

Stiller inn sveipehastigheten. Trykk på denne kontrollen og velg deretter hastighet: Slow (langsom),
Med (middels) eller Fast (hurtig).
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Update

Trykk på kontrollen for å veksle mellom D-linjen og kurven.

Kontroller i doppler - 169

Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Display
Format

Brukes til å styre formatet til 2D- og sveipebilder. Trykk på denne kontrollen og deretter på spesifisert
format:
l

1/3 2D, 2/3 Sweep (2/3 sveip)

l

1/2 2D, 1/2 Sweep (1/2 sveip)

l

2/3 2D, 1/3 Sweep (1/3 sveip)

l

Side by Side (side ved side)

l

Full 2D, Full Sweep (full sveip)

Du kan justere bildene uavhengig av hverandre. Du kan gjøre et bilde aktivt ved å trykke på bildet eller
på Update (oppdater).
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Baseline

Angir grunnlinjenivået. Trykk på denne kontrollen og deretter på Up (opp) eller Down (ned).

Kontroller i doppler - 170

Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Invert

Snur den viste strømningsretningen, slik at du ikke trenger å flytte transduseren så ofte.
Trykk på denne kontrollen for å slå den på (uthevet ikon) eller av (nedtonet ikon).
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Angle
Correct

Korrigerer vinkelen. Trykk på denne kontrollen, og dra deretter glidebryteren eller velg en innstilling: 0°,
+60° eller -60°.Du kan også justere vinkelen ved å trykke på de dobbelthodede pilene på D-linjen. Se
"Skanning" på side 111.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Kontroller i doppler - 171

Auto Measure

Spesifiserer dopplerkurveinnstillingen for målinger. Trykk på denne kontrollen, og deretter på Off (av),
Peak (toppunkt av gjennomsnittstid) eller Mean (gjennomsnitt over tid).
Når du har trykket på Peak (toppunkt) eller Mean (gjennomsnitt) i sanntidsavbildning, kan du velge
mellom Above (over), Below (under) eller All (alt) for å styre visningen i forhold til grunnlinjen.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

ECG

Viser EKG-kurven. EKG er kun tilgjengelig ved hjerteundersøkelser på P21xp-transduseren. Se "EKG"
på side 312.
Trykk på denne kontrollen for å vise EKG-alternativer.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Save
Exam Type

Kontroller i doppler - 172

Se "Tilpassing av undersøkelsestyper" på side 176.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Label

Gir deg verktøy som kan brukes til å plassere tekst, piktogrammer og piler på et bilde. Se "Merking av
bilder" på side 194.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

√

Kontroller i fryst rullende doppler
Følgende kontroller er kun tilgjengelige i fryst rullende doppler.

Velocity

Viser hastighetsmålinger. Se "Grunnleggende målinger i doppler " på side 206.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Kontroller i doppler - 173

Time

Se "Slik måler du varighet (doppler)" på side 207.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Manual
Trace

Brukes til å lage en manuell kurve for å måle en uregelmessig form.
Se "Måling" på side 202.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Auto Trace

Se "Slik lager du en automatisk kurve (doppler)" på side 208.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Kontroller i doppler - 174

Calcs

Se "Om beregninger " på side 211.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Heart Rate

Gir målepunkter for å måle hjertefrekvens.
Tilgjengelig som
Sanntidsbilde Stillbilde
√

Relaterte emner
Avbildningskontroller
Kontroller i farge
Kontroller i M-modus
Kontroller i 2D
Doppleravbildning
Skanning
D-linje

130
143
152
132
127
111
126

Kontroller i doppler - 175

Tilpassing av undersøkelsestyper
Du kan tilpasse eller definere hver enkelt undersøkelsestype slik at den bruker dine foretrukne
innstillinger. Når du velger den nye undersøkelsestypen (dvs. den brukerdefinerte
undersøkelsestypen), vil systemet automatisk bruke de innstillingene du spesifiserte.
Systemet viser brukerdefinerte undersøkelsestyper sammen med de originale undersøkelsestypene i
listene der du velger transduser.
Du kan tilpasse opptil fem undersøkelsestyper for hver undersøkelsestype/transduser-kombinasjon.
Du kan for eksempel tilpasse fem forskjellige undersøkelsestyper for abdomen på P21xp-transduseren
og fem forskjellige undersøkelsestyper for abdomen på C60xp-transduseren.
Du kan endre navn på, slette, eksportere, vise, skjule, omorganisere og importere brukerdefinerte
undersøkelsestyper. Se "Forhåndsinnstillinger" på side 61.

Slik tilpasser du en undersøkelsestype
1 Velg en transduser og undersøkelsestype (se "Valg av transduser og undersøkelsestype" på side
20).
2 Juster avbildningskontroller i forhold til dine foretrukne innstillinger.
Du kan angi forsterkning, justering av automatisk forsterkning, dybde, dynamisk område,
bilderetning, sveipehastighet, fargeinnstillinger, fargedopplertype, dopplerinvertering,
vinkelkorrigering i doppler, veggfilternivå, skala, grunnlinje, lydvolumnivå, optimalisering og
kurveinnstillinger.
3 Trykk på Save Exam Type (lagre undersøkelsestype).

Save
Exam Type

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
4 I vinduet Save User-Defined Exam (lagre brukerdefinert undersøkelse) trykker du på New (ny).
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New

5 Navngi undersøkelsestypen i boksen Exam (undersøkelse), og trykk på Save (lagre).
Undersøkelsestypen må ha et unikt navn.

Save

Slik endrer du en brukerdefinert undersøkelsestype
1 Juster avbildningskontroller i forhold til de nye innstillingene.
2 Trykk på Save Exam Type (lagre undersøkelsestype).

Save
Exam Type

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
3 I vinduet Save User-Defined Exam (lagre brukerdefinert undersøkelse) velger du
undersøkelsestype og trykker på Update (oppdater).

Update

De aktuelle innstillingene overskriver de tidligere lagrede innstillingene.
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Lagring av bilder og videoklipp
Du kan lagre bilder og videoklipp internt. Systemet avgir et lydsignal hvis pipevarsling er på (se
"Lydinnstillinger" på side 40), og ikonet for pågående lagring

vises kort på skjermen.

Systemet begrenser det maksimale antallet bilder og videoklipp du kan lagre for én enkelt
undersøkelse, og varsler deg når denne grensen er nådd.
Du kan også lagre en merket bilderute fra et videoklipp. Se "Merking under gjennomgang" på side 198.
Du kan gjennomgå lagrede bilder og videoklipp for gjeldende pasient ved å trykke på REVIEW
(gjennomgang). Når det gjelder pasienter der undersøkelsen er avsluttet, må du gå til pasientlisten ved
å trykke på REVIEW (gjennomgang) og deretter på Patient List (pasientliste). Se "Gjennomgang" på
side 295.
Du kan også lagre bilder fra film når systemet er fryst.

Lagring av bilder
Hvis du vil unngå å blande lagrede bilder fra flere pasienter, må du kontrollere at pasient-ID-en vises før
du lagrer et bilde. Se "Innlegging av pasientinformasjon" på side 77 og "Innstillinger for
visningsinformasjon" på side 58.

Slik lagrer du et bilde
Hvis kontrollen Save Image (lagre bilde) eller Save Image & Calcs (lagre bilde og beregninger) ikke er
tilgjengelig, må systemet konfigureres slik at de vises. Se "Slik konfigurerer du egendefinerte
kontroller" på side 66.
♦ Gjør ett av følgende:
l

Hvis du skal lagre bare ett bilde, trykker du på Save Image (lagre bilde).

Save Image
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l

Hvis du skal lagre bildet og gjeldende beregning til pasientrapporten, trykker du på Save Image
& Calcs (lagre bilde og beregninger).

Save
Image & Calcs

Merk: Du kan også konfigurere systemet slik at fotbryteren kan brukes til å lagre (se
"Brukerprofilinnstilinger" på side 65).

Lagring av videoklipp
Slik stiller du inn kontroller for videoklipp
1 Trykk på Video Clip Settings (innstillinger for videoklipp).

Video
Clip Settings

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Angi følgende etter ønske:
l

Clip Method (klippmetode)
Prospective (prospektiv) tar opp bilderuter etter at du trykker på Save Video Clip (lagre
videoklipp). Systemet tar opp bilderuter i det antallet sekunder du angir i listen Time (tid).
Retrospective (retrospektiv) tar opp bilderuter fra forhåndslagrede data som er tilgjengelige før
du trykker på Save Video Clip (lagre videoklipp). Systemet tar opp forhåndslagrede bilderuter i
det antallet sekunder du angir i listen Time (tid).
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Systemet viser

i området for systemstatus når du lagrer et videoklipp prospektivt. Hvis

Restrospective (retrospektiv) er valgt i innstillinger for videoklipp, viser systemet
for systemstatus.
l

i området

Clip Type (klipptype)
Time (tid) utfører opptaket basert på antall sekunder. Velg varighet fra listen Time (tid).
ECG (EKG) utfører opptaket basert på antall hjerteslag. Velg R-Wave Count (R-bølgetall).

l

Preview Video Clip (forhåndsvis videoklipp)
Velg dette alternativet for å spille av et videoklipp automatisk og eventuelt justere det (videoklippet
lagres ikke automatisk internt). Hvis dette alternativet ikke er valgt, lagres videoklippet internt, og
kontroller for justering er ikke tilgjengelige.

3 Trykk på Done (ferdig).

Done

Slik tar du opp og lagrer et videoklipp
1 Kontroller at innstillinger for videoklipp er riktig angitt. Se "Slik stiller du inn kontroller for videoklipp"
på side 179.
2 Trykk på Save Video Clip (lagre videoklipp).

Save
Video Clip

Merk: Du kan også konfigurere systemet slik at fotbryteren kan brukes til å lagre et videoklipp (se
"Brukerprofilinnstilinger" på side 65).
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Hvis Clip Method (klippmetode) er satt til Retrospective (retrospektiv), vil systemet ta opp
bilderuter i det antallet sekunder du angir i listen Time (tid), og hvis pipevarsling er på (se
"Lydinnstillinger" på side 40), vil det pipe når innhentingen er fullført.
Hvis Clip Method (klippmetode) er satt til Prospective (prospektiv), vil systemet pipe hvis
pipevarsling er på (se "Lydinnstillinger" på side 40), ta opp bilderuter i det antallet sekunder du angir i
listen Time (tid), og pipe på nytt. Trykk på Stop Video Clip (stopp videoklipp) for å avslutte
opptaket før antallet sekunder angitt i listen Time (tid) er gått.
Hvis Preview Video Clip (forhåndsvis videoklipp) er valgt i Video Clip Settings (innstillinger for
videoklipp), begynner videoklippet automatisk å spilles av på skjermen.
3 (Valgfritt, kun for forhåndsvisning av videoklipp) Juster videoklippet:

a Trykk på

.

b Dra glidebryterne for justering for å fjerne bilderuter fra venstre eller høyre side av videoklippet.
c Trykk på Save (lagre).

Save

Merk: Når du trykker på Done (ferdig), fjernes videoklippet.

Visning av filmbufferen
Under avbildning vil X-Porte alltid beholde et bestemt antall bilderuter i filmbufferen. Du kan gå forover
eller bakover i filmbufferen.
Systemet tømmer filmbufferen når du opphever frysingen av bildet.
Du kan vise bilder i filmbufferen i Dual (dobbel). Se "Dobbel" på side 113.

Slik viser du bilder i filmbufferen
1 Frys bildet.
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2 Gjør ett av følgende:
l

Dra glidebryteren. Dra mot høyre for å gå forover, og mot venstre for å gå bakover.

l

Trykk på

eller

for å gå forover eller bakover bilde for bilde.

Gjeldende bildenummer vises på berøringspanelet. Bildenummeret endres etter hvert som du
beveger deg forover eller bakover.

Administrasjon av intern lagringskapasitet
Ikonet for ledig lagringskapasitet
i området for systemstatus viser hvor mange prosent av den
interne lagringskapasiteten som er ledig.
Hvis du vil bli varslet når det er liten lagringsplass igjen, se "Tilkoblingsinnstillinger" på side 52.
Hvis du forsøker å lagre et bilde eller videoklipp når det er liten lagringsplass igjen, varsler systemet
deg om at den interne lagringskapasiteten er liten og ber deg slette arkiverte eller lagringsbestemte
pasientundersøkelser.

Hvis minnet er fullt, vises ikonet for fullt minne

.

Relaterte emner
Lydinnstillinger
Gjennomgang
Arkivering og eksport
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40
295
304

Zooming
Du kan zoome inn på et 2D-bilde i 2D, M-modus, doppler og fargeavbildning. Du kan fryse eller
oppheve frysingen av et bilde eller endre avbildningsmodus under zooming.

Når du zoomer inn på et bilde, vises zoom-ikonet

på bildet.

Slik zoomer du i sanntidsavbildning
1 Trykk på Zoom.

Zoom

En zoomboks vises.
Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Endre størrelsen på zoomboksen og plasser den over området du ønsker å zoome:

l

Klem eller spre boksen for å endre størrelse, eller dra

l

Dra boksen for å plassere den.

.

3 Dobbelttrykk i zoomboksen, eller trykk på Zoom.

Zoom

Avslutt zoomingen ved å dobbelttrykke i zoomboksen eller trykke på Unzoom (opphev zooming).
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Unzoom

Slik zoomer du i farger
1 Plasser fargeboksen over området du ønsker å zoome.
2 Trykk på Zoom.

Zoom

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
Området i boksen forstørres.
Merk: Du må først krympe fargeboksen før du endrer graden av forstørring.

Avslutt zoomingen ved å dobbelttrykke i zoomboksen eller trykke på Unzoom (opphev zooming).

Unzoom

Slik zoomer du inn på et stillbilde
1 Trykk på Zoom.

Zoom

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Gjør følgende:
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l

Trykk på 4x eller 2x. Opphev zoomingen ved å trykke på Off (av).

l

Dra glidebryteren. Opphev zoomingen ved å dra glidebryteren til 1.0.

3 (Valgfritt) Panorer bildet ved å dra mot venstre, høyre, opp eller ned.
Merk: Du kan ikke panorere bildet hvis det finnes målinger, tekst, piler eller merker på bildet.
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Frysing
Før du utfører visse oppgaver, for eksempel visning av filmbufferen eller måling, må du stoppe
sanntidsavbildning eller fryse bildet.
Når du fryser bildet, kan du utføre beregninger. Se "Om beregninger " på side 211.

Slik bruker du frysefunksjonen på bildet
♦ Gjør ett av følgende:
l

Trykk på FREEZE (frys).

FREEZE
l

Dobbelttrykk på berøringspanelet med to eller flere fingre.

Flere funksjoner vises på bildet.
Merk: Du kan også konfigurere systemet slik at fotbryteren kan brukes til å fryse bilder (se
"Brukerprofilinnstilinger" på side 65).
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Slik opphever du frysefunksjonen på bildet
♦ Gjør ett av følgende:
l

Dra eller sveip glidebryteren Slide to Unfreeze (gli for å oppheve frysing) mot høyre.

l

Dobbelttrykk på berøringspanelet med to eller flere fingre.

Relaterte emner
Om beregninger

211
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Justering av dybde og forsterkning
Dybde
Dybde viser til visningsdybden. Du kan justere dybden i alle avbildningsmodi bortsett fra Mmoduskurve og dopplerkurve. Den vertikale dybdeskalaen på berøringspanelet inneholder alle
tilgjengelige dybdenivåer for den aktuelle transduseren. Intervallene avhenger av den aktive
transduseren.

Slik justerer du dybden
Når du justerer dybden, vises dybdeverdien i et rektangel nederst til høyre i bildeområdet, eller øverst
til høyre hvis bilderetningen er opp ned.
Merk: Dybdeverdien nederst til høyre på skjermen er alltid den totale innhentede dybden til det ikkezoomede bildet. Denne verdien endres ikke når du zoomer.

♦ Gjør ett av følgende på berøringspanelet:
l

Trykk på en markør på dybdeskalaen.

l

Dra dybdeskalaen.

Forsterkning
Forsterkning viser til forsterkningen av intensiteten til de returnerende lydbølgene på skjermen. Når du
øker forsterkningen, blir bildet lysere. Når du reduserer forsterkningen, blir bildet mørkere.
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Du kan justere forsterkningen på to måter: automatisk eller ved å bruke glidebryterne.

Slik justerer du forsterkningen automatisk
♦ Trykk på AutoGain (automatisk forsterkning).
Merk: Kontrollen AutoGain (automatisk forsterkning) er kun tilgjengelig hvis den er aktivert som en
egendefinert kontroll. Se "Brukerprofilinnstilinger" på side 65.

AutoGain

Systemet balanserer forsterkningen automatisk hver gang du trykker på denne kontrollen. Du kan
justere nivået av automatisk forsterkning ved å bruke kontrollen AutoGain Adjust (justering av
automatisk forsterkning). Se "Kontroller i 2D" på side 132.

Slik justerer du forsterkningen ved hjelp av skyveknappene for forsterkning
♦ Dra en glidebryter mot venstre eller høyre for å øke eller redusere forsterkningen:
l

Dra glidebryteren C (farge) eller D (doppler) nederst på berøringspanelet når du er i farge- eller
doppler-modus.

l

Dra glidebryteren for forsterkning eller glidebryteren M (M-modus) nederst på berøringspanelet
når du er i 2D eller M-modus. To nye glidebrytere vises.
o

Den øverste skyveknappen justerer nær forsterkning av 2D-bildet og kontrollerer
visningsintensiteten i det nærmeste feltet (nærmest transduseren).

o

Den midterste skyveknappen justerer fjern forsterkning av 2D-bildet og kontrollerer
visningsintensiteten i feltet lengst unna (lengst unna transduseren).

o

Den nederste skyveknappen justerer generell forsterkning.

Merk: Near (nær) og Far (fjern) svarer til kontrollene for tidsforsterkningskompensasjon (TGC) på enkelte
andre ultralydsystemer.
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Visualisering av nåler
Advarsel! Slik unngår du feilaktig nåleplassering når nåleprofileringsfunksjonen er på:
· Kontroller nålespissplasseringen og banen ved hjelp av bevegelse og væskeinjeksjon.
Nåleprofileringen forbedrer lineære strukturer innenfor et valgt vinkelområde i ultralydplanet.
Lineære strukturer utenfor det valgte vinkelområdet eller ultralydplanet – for eksempel en
bøyd nål – kan være mindre tydelig.
· Vær oppmerksom på at lineære strukturer kun forbedres i en uthevet del av bildet. Området
utenfor uthevingen forblir uendret.
X-Porte er utstyrt med teknologi for bratt nåleprofilering, som kan gjøre innføring av nål under
kateterplassering og nerveblokkeringsprosedyrer lettere. Denne teknologien forbedrer lineære
strukturer innenfor et uthevet område på skjermen. Lineære strukturer forbedres mest når de står
vinkelrett på vinkelføreren.
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Bilde der bratt nåleprofilering er aktivert. Området innenfor den grønne trapesformede uthevingen er
forbedringsområdet.

Bratt nåleprofilering er kun tilgjengelig i 2D-fullskjermavbildning og i følgende undersøkelsestyper.
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Transduser
HFL50xp

Bryst

Muskel og skjelett Nerve

√

√

√

Små
Venøs
kroppsdeler
√

L25xp

√

√

L38xp

√

√

Slik bruker du bratt nåleprofilering (grunnleggende trinn)
1 I 2D-avbildning trykker du på Needle Profiling (nåleprofil).

Needle Profiling

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Kontroller at målet er innenfor forbedringsområdet (dvs. innenfor uthevingen) og at nålen, når den er
ført inn, vil bevege seg vinkelrett på vinkelføreren (stiplet linje).
l

Trykk på Left (venstre) eller Right (høyre) hvis du må vende bildet horisontalt.

l

Trykk på Shallow (grunn), Medium (middels) eller Steep (bratt) for å velge en nålevinkel.
Nålevinkelen stiller inn vinkelføreren (stiplet skrå linje).
Lineær transduser: Bruk den innstillingen som gir et mest mulig vinkelrett skjæringspunkt i forhold
til vinkelføreren. Jo mer vinkelrett en lineær struktur er i forhold til vinkelføreren i
forbedringsområdet, desto mer forbedres den. Og jo mindre vinkelrett (og mer parallell) en lineær
struktur er i forhold til vinkelføreren, desto mindre forbedres den.

3 Før inn nålen mot vinkelføreren.

Visualisering av nåler - 192

4 (Valgfritt) Trykk på Off (av) for å slå av nåleprofileringen.
Hvis du slår av nåleprofileringen midlertidig, kan du lettere identifisere artefakter og strukturer som
ikke er av interesse. Trykk på On (på) for å slå den på igjen.

Nålespiss og -vinkel
Bruk en nål med størrelse 17 Ga til 25 Ga (anbefalt). Forbedringsresultater kan avhenge av den brukte
nåletypen og merket. Du finner mer informasjon i medisinsk litteratur om synlighet av nåler i
ultralydprosedyrer.
Nålen kan vinkles opptil 50° fra transduseroverflaten. Over 50° kan nålen bli mindre forbedret.
(Nåleprofilering har få eller ingen fordeler for prosedyrer utenfor planet. Nåleprofilering er kun beregnet
for prosedyrer i planet.)

Du oppnår best resultat ved å vinkle nålen opptil 50° fra transduseroverflaten.
1. Nål
2. Transduser

Ytterligere anbefalinger
Unngå å sette forsterkningen for høyt når du bruker nåleprofilering, ettersom unødvendig høy
forsterkning kan føre til artefakter i bildet. Respirasjons- og hjertebevegelse i bildet kan også føre til
lyssterke, pulserende artefakter.
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Merking av bilder
Du kan merke sanntidsbilder, fryste bilder eller lagrede bilder. Du kan merke i fullskjerm-2D,
fullskjermkurve, dobbel eller dupleks. Du kan plassere tekst (inkludert forhåndsdefinerte merker), piler
og piktogrammer.
For å angi preferanser for merker, inkludert forhåndsdefinerte tekstmerker, se "Forhåndsinnstillinger"
på side 61.
TIPS: Hvis du velger Clear Labels on Unfreeze (fjern merker når frysing oppheves) på oppsettsiden
for forhåndsinnstillinger, vil systemet fjerne alle merker fra et bilde når du opphever frysingen av bildet.

Tekst
Du kan legge til tekst manuelt, eller du kan legge til et forhåndsdefinert merke.
Merk: Hvis du zoomer eller panorerer et bilde, vil systemet fjerne tekstmerker og piler fra bildet.

Slik plasserer du tekst i et bilde
1 Trykk på Label (merke).

Label

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Trykk på Text (tekst) og gjør følgende:

Text
l

Hvis du vil angi at tekst og forhåndsdefinerte merker skal kobles sammen når du legger dem inn,
i stedet for å bli plassert separat, trykker du på
å sette inn tekst og forhåndsdefinerte merker separat.
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. Trykk på

for

l

Hvis du vil plassere tekst manuelt, trykker du i feltet øverst i skjemaet, skriver inn tekst og
trykker på Done (ferdig).

Done

l

Du kan legge til én eller flere forhåndsdefinerte merker ved å trykke på dem og deretter på Done
(ferdig).

TIPS: Erstatt et merke du har lagt til med et annet merke ved å trykke på merket du har lagt til og
deretter på merket du ønsker å erstatte det med.
l

Plasser tekst manuelt og legg til et forhåndsdefinert merke ved å skrive teksten i feltet øverst i
skjemaet, trykke i feltet én gang til, og deretter trykke på ett eller flere forhåndsdefinerte merker.
Trykk på Done (ferdig).

l

Fjern tekst eller forhåndsdefinerte merker ved å trykke på Clear (fjern).

Clear

l

Angre endringer og gå tilbake til bildet ved å trykke på Cancel (avbryt).

Cancel

l

Angre endringer og gå tilbake til 2D-avbildning ved å trykke på 2D.

3 Dra tekstmerket til ønsket sted.
4 Gjør eventuelle nødvendige endringer:
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l

Rediger teksten ved å velge den i listen Label (merke) og trykke på Edit (rediger).

Edit

l

Fjern teksten ved å velge den i listen Label (merke) og trykke på Delete (slett).

Delete

l

Fjern alle tekstmerker ved å trykke på Remove All Text (fjern all tekst) i listen Label (merke).

Piler
Du kan legge til en pil for å fremheve en spesifikk del av bildet. Systemet sletter piler fra bildet når du
zoomer, panorerer eller opphever frysingen av bildet.

Slik plasserer du en pil i et bilde
1 Trykk på Label (merke).

Label

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Trykk på Arrow (pil).

Arrow

3 Plasser og orienter pilen:
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l

Dra pilen for å plassere den.

l

Dra sirkelens kant for å orientere pilen.

Fjerne pilen ved å velge den og trykke på Delete (slett) i listen Arrow (pil).

Delete

Piktogrammer
Hvilket sett med piktogrammer som er tilgjengelig, avhenger av transduser og undersøkelsestype. Alle
piktogrammer du plasserer, inkluderer et retningsikon for transduseren.

Slik plasserer du et piktogram i et bilde
1 Trykk på Label (merke).

Label

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Trykk på Picto (piktogram).

Picto
3 Trykk på ønsket piktogram og deretter på Done (ferdig).

Done

4 Dra piktogrammet til ønsket sted.
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5 Plasser og orienter retningsikonet for transduseren:
l

Dra ikonet for å plassere det.

l

Dra sirkelens kant for å orientere ikonet.

Fjern piktogrammet ved å velge det og trykke på Delete (slett) i listen Picto (piktogram).

Delete

Innstilling av hjem-posisjon
Hjem-posisjonen er den posisjonen der systemet plasserer merker som standard.

Slik tilbakestiller du hjemposisjonen
1 Plasser tekst i et bilde.
2 Dra merket til ønsket hjem-posisjon.
3 Trykk på Set Home (still inn hjem) i listen Label (merke).

Set Home

Merking under gjennomgang
Du kan merke bilder under gjennomgang. Du kan også merke en bilderute fra et videoklipp under
gjennomgang.

Slik gjennomgår du bilder og videoklipp
1 Trykk på REVIEW (gjennomgang) og gjør ett av følgende:
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REVIEW
l

Gå gjennom den aktuelle undersøkelsen.

l

Gå gjennom en fullført undersøkelse: Trykk på Patient List (pasientliste). Velg en undersøkelse
i pasientlisten, og trykk på Thumbnails (miniatyrbilder).

Patient List

Thumbnails

Slik merker du under gjennomgangen
1 Trykk på bildet eller videoklippet du ønsker å merke i Review (gjennomgang):
Vis forrige eller neste bilde eller videoklipp ved å trykke på Prev (forrige) eller Next (neste).

Prev

Next

2 (Kun videoklipp) Trykk på

og dra glidebryteren til bilderuten du ønsker å merke.

3 Trykk på Labels (merker).
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Labels

4 Gjør ett av følgende:
l

Plasser merket:
o

Se "Slik plasserer du tekst i et bilde" på side 194 når det gjelder tekst.

o

Se "Slik plasserer du en pil i et bilde" på side 196 når det gjelder pil.

o

Se "Slik plasserer du et piktogram i et bilde" på side 197 når det gjelder piktogram.

Merk: Hvis du spiller av et videoklipp, vil systemet fjerne merker som er anvendt på gjeldende
bilderute.
l

Dekk et eksisterende merke: Trykk på Labels (merker) og deretter på Mark Out (merk).
Systemet plasserer et svart rektangel på bildet.

Mark Out

o

Boksen Mark Out (merk av) kan flyttes ved å dra i den.

o

Du kan endre størrelsen på boksen Mark Out (merk av) ved å dra i rundingen i
hjørnet på boksen Mark Out (merk av).

o

Boksen Mark Out (merk av) kan slettes ved å velge den i listen Mark Out (merk
av) og deretter trykke på Delete (slett).

Delete

Systemet viser bildet eller videoklippet i fullskjermmodus.

Merking av bilder - 200

5 Trykk på Save (lagre).

Save

Systemet lagrer det merkede bildet i undersøkelsen.
6 Trykk på Done (ferdig) for å avslutte merkingen og gå tilbake til gjennomgang.

Done

Relaterte emner
Gjennomgang
Forhåndsinnstillinger

295
61
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Måling
X-Porte tilbyr flere typer målinger.
Du kan utføre uavhengige målinger, eller du kan utføre en måling og deretter tilordne den til en
beregning. (Se "Tilordning av målinger til beregninger" på side 210.) Hvis du vil lagre en måling, må du
tilordne den til en beregning (som lagrer resultatet i pasientrapporten). Du kan også lagre bildet med de
viste målepunktene.
Hvis du foretrekker å starte innenfor en beregning, se "Om beregninger " på side 211.

Målepunkter
Du kan utføre de fleste målinger ved hjelp av målepunkter som du drar i posisjon. Det aktive

målepunktet har et rundt uthevet håndtak

.

Slik aktiverer du målepunkter
♦ Trykk på målepunktet.

Slik bytter du mellom målepunkter
♦ Gjør ett av følgende:
l

Trykk på et målepunkt.

l

Trykk på Switch (veksle) under måleresultatet på venstre side av berøringspanelet.

Switch

l
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Trykk på målepunktet under Measure (mål).

Visning og sletting av måleresultater
Gjeldende måleresultat vises på venstre side av berøringspanelet under Measure (mål). For å tilordne
den til en beregning, se "Tilordning av målinger til beregninger" på side 210.
Hvis du foretar flere målinger, kan du trykke på en oppføring under Measure (mål) for å utheve de
tilhørende målepunktene på bildet.

Slik sletter du en måling
♦ Trykk på målingen under Measure (mål) og deretter på Delete (slett).

Grunnleggende målinger i 2D
Slik måler du avstanden mellom to punkter (2D)
1 Trykk på Distance (avstand) på et fryst bilde.

Distance

Et målepunkt vises.
Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Dra det aktive målepunktet til det første punktet.
3 Dra det andre målepunktet til det andre punktet.
4 Trykk på og dra hvert målepunkt etter behov til det er nøyaktig plassert.

Slik måler du omkrets eller areal ved hjelp av en ellipse (2D)
1 Trykk på Ellipse (ellipse) i et fryst bilde.
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Ellipse

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
En ellipse med tre målepunkter vises.
2 Plasser og endre størrelsen på ellipsen:
l

Dra målepunktene for å plassere dem.

l

Dra målepunktene, det tomme håndtaket, eller begge, for å endre størrelse.

Slik måler du omkretsen eller areal ved hjelp av sporing (2D)
1 Trykk på Trace (kurve) i et fryst bilde.

Trace

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
Et målepunkt vises.
2 Dra målepunktet til startpunktet og trykk på Set (still inn).
3 Dra målepunktet rundt området du ønsker å lage en kurve av.
Hvis du vil korrigere, fører du fingeren bakover på den prikkede linjen.
4 Gjør ett av følgende:
l

Trykk på Save (lagre) for å lagre målingen og lukke kurven.

l

Trykk på Close (lukk) for å lukke kurven.
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Slik utfører du en måldybdemåling (2D)
Du kan måle avstanden fra hudnivået til et spesifisert punkt på bildet.
1 Trykk på Target Depth (ønsket dybde) i et 2D-bilde.

Target
Depth

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
En prikkete linje vises fra hudnivået med et enkelt målepunkt i enden.
2 Dra målepunktet til ønsket sted.

Grunnleggende beregninger i M-modus
Slik måler du avstand og tid (M-modus)
Du kan måle avstand i centimeter og tid i sekunder.
1 Trykk på Distance Time (avstand tid) i en fryst M-moduskurve.

Distance Time

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
Et målepunkt vises.
2 Dra målepunktet til ønsket sted.
Et nytt målepunkt vises.
3 Dra det andre målepunktet til ønsket sted.
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Slik måler du hjertefrekvensen (M-modus)
1 Trykk på Heart Rate (hjertefrekvens) i en fryst M-moduskurve.

Heart Rate

Et vertikalt målepunkt vises.
Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Dra målepunktet til toppunktet i hjerteslaget.
Et nytt vertikalt målepunkt vises.
3 Dra det andre målepunktet til toppunktet i det neste hjerteslaget.
Hvis du lagrer hjertefrekvensmålingen til pasientrapporten, overskrives alle hjertefrekvenser som er
lagt inn i pasientskjemaet.

Grunnleggende målinger i doppler
De grunnleggende målingene som kan utføres i doppleravbildning er hastighet (cm/s), trykkgradient,
forløpt tid, +/x-forhold, resistivitetsindeks (RI) og akselerasjon. Du kan også lage en kurve av en
bølgeform manuelt eller automatisk.
Ved dopplermålinger må dopplerskalaen være satt til cm/s. Se "Forhåndsinnstillinger" på side 61.

Slik måler du hastighet (cm/s) og trykkgradient (doppler)
1 Trykk på Velocity (hastighet) i en fryst dopplerspektralkurve.

Velocity

Et enkelt målepunkt vises.
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Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Dra målepunktet til toppunktet av en hastighetsbølge.
Denne målingen involverer én enkelt målepunktavstand fra grunnlinjen.

Slik måler du hastigheter, forløpt tid, +/x-forhold, resistivitetsindeks(RI) og akselerasjon
(doppler)
1 Trykk på Velocity (hastighet) i en fryst dopplerspektralkurve.

Velocity

Et enkelt målepunkt vises.
Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Dra målepunktet til toppunktet av en systolisk bølge.
3 Trykk på Velocity (hastighet).
Et nytt målepunkt vises.
4 Dra det andre målepunktet til endediastolen av bølgeformen.

Slik måler du varighet (doppler)
1 Trykk på Time (tid) i en fryst dopplerspektralkurve.

Time

Et vertikalt målepunkt vises.
Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
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2 Dra målepunktet til ønsket sted.
3 Dra det andre målepunktet til ønsket sted.

Slik lager du en manuell kurve (doppler)
1 Trykk på Manual Trace (manuell kurve) i en fryst dopplerspektralkurve.

Manual
Trace

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
Et enkelt målepunkt vises.
2 Dra målepunktet til starten av ønsket bølgeform og trykk på Set (still inn).
Hvis målepunktene ikke plasseres korrekt, blir resultatet unøyaktig.
3 Dra målepunktet for å lage en kurve av bølgeformen.
Hvis du vil korrigere, fører du fingeren bakover på den prikkede linjen.
4 Trykk på Close (lukk).
Måleresultatene vises.

Slik lager du en automatisk kurve (doppler)
Etter at du har laget en automatisk kurve, må du bekrefte at den systemgenererte grensen er korrekt.
Hvis du ikke er fornøyd med kurven, må du innhente et høykvalitetsbilde av en dopplerspektralkurve
eller lage en kurve manuelt.
1 Trykk på Auto Trace (automatisk kurve) i en fryst dopplerspektralkurve.

Auto Trace
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Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
Et vertikalt målepunkt vises.
2 Dra målepunktet til begynnelsen av bølgeformen.
Hvis målepunktene ikke plasseres korrekt, blir beregningsresultatet unøyaktig.
3 Dra det andre målepunktet til enden av bølgeformen og trykk på Done (ferdig).
Måleresultatene vises.

Automatiske kurveresultater
Resultatene fra å lage en kurve automatisk inneholder følgende elementer, avhengig av
undersøkelsestype:
l

Tidsintegral for hastighet (VTI)

l

Topphastighet (Vmax)

l

Gjennomsnittlig trykkgradient (PGmean)

l

Gjennomsnittshastighet ved toppkurve (Vmean)

l

Trykkgradient (PGmax)

l

Minuttvolum (CO)

l

Toppunkt for systolisk hastighet (PSV)

l

Gjennomsnitt over tid (TAM)*

l

+/× eller systolisk/diastolisk (S/D)

l

Pulsativ indeks (PI)

l

Endediastolisk hastighet (EDV)

l

Akselerasjonstid (AT)

l

Resistivitetsindeks (RI)
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l

Toppunkt for gjennomsnittstid (TAP)

l

Port-dybde

* Det automatiske kurveredskapet må benyttes til å beregne TAM.

Tilordning av målinger til beregninger
Du kan tilordne en måling til en beregning som inkluderer den målingstypen.
Når du tilordner en måling til en beregning, vises en hake ved siden av målingen for å angi at den er blitt
lagret.

Slik tilordner du en måling til en beregning
1 Når du har utført målingen, velger du den og trykker på Calcs (beregninger).

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
Merk: Hvis Calcs (beregninger) ikke er tilgjengelig, kan ikke målingen tilordnes til en beregning.

En beregningsliste vises sammen med en liste over andre tilgjengelige lister.
2 Trykk på ønsket beregningsliste.
3 Trykk på ønsket målenavn i beregningslisten.
4 Lagre målingen. Trykk på Save (lagre) under målenavnet.
En hake vises ved siden av målenavnet.
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Om beregninger
Advarsel! Kontroller at pasientinformasjon og dato- og tidsinnstillinger er korrekte for å
unngå feilaktige beregninger.

Advarsel! Start et nytt pasientskjema før du starter en ny undersøkelse eller utfører
beregninger på en ny pasient for å unngå feildiagnose eller ødeleggelse av pasientens
resultater. Når du oppretter et nytt pasientskjema, slettes de tidligere pasientdataene. De
tidligere pasientdataene kombineres med de gjeldende pasientdataene hvis skjemaet ikke
tømmes først. Se "Innlegging av pasientinformasjon" på side 77.

Advarsel! For å unngå feildiagnose eller ødeleggelse av pasientens resultater må du ikke
bruke enkeltberegninger som eneste diagnosekriterium. Bruk beregninger sammen med
annen klinisk informasjon.
I X-Porte kan du utføre beregninger, og resultatene lagres i pasientrapporten. (Se "Arbeidsark og
rapporter" på side 287.)
Det finnes tre typer beregninger:
l

l

Grunnleggende beregninger som er tilgjengelige i flere undersøkelsestyper:
o

Volumberegninger

o

Volumstrømberegninger

o

Reduksjonsberegninger i prosent

Spesialiserte beregninger som er spesifikke for én undersøkelsestype:
o

Arterielle beregninger

o

Kardiologiske beregninger

o

Gynekologiske beregninger

o

Obstetriske beregninger

o

Beregninger for små kroppsdeler
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l

Akuttmedisinske beregninger, inkludert i den lisensierte funksjonen for akuttmedisinske
arbeidsark.

Oversikt
Du får tilgang til beregninger fra beregningslistene, som vises når du trykker på kontrollen Calcs
(beregninger) (for grunnleggende og spesialiserte beregninger) eller kontrollen Acute Care
(akuttmedisin) (for akuttmedisinske beregninger), vanligvis i et fryst bilde.

Calcs

Acute Care

Hvis disse kontrollene er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise dem.
Når du har trykket på kontrollen, vises en beregningsliste på venstre side av berøringspanelet. Hvis
målingen du vil gjennomføre er i en annen liste, kan du velge denne listen (se "Slik velger du
beregningslister" på side 212).
Trykk på

for å skjule listeinneholdet. Trykk på

for å utvide innholdet.

Når du har valgt et målenavn, utheves det. Kontrollene Save (lagre) og Delete (slett) blir tilgjengelige,
og målepunkter vises i bildet.
Du plasserer målepunktene ved å dra dem. Måleresultatet vises ved siden av målenavnet. Når du har
lagret målingene, vises beregningsresultatet på skjermen.
Hvis det finnes flere lagrede målinger for en beregning, vil systemet nummerere dem i den rekkefølgen
de ble fullført i beregningslisten på venstre side av berøringspanelet.

Slik velger du beregningslister
Hvis målingen du vil utføre er i en annen liste, kan du velge denne listen.
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1 Trykk på

øverst i gjeldende liste.

2 Trykk på ønsket liste.

Slik lagrer du beregnede målinger
Når du lagrer en måling, vises en hake ved siden av målingen for å angi at verdien er lagret.
♦ Når du har én eller flere målinger på skjermen, kan du gjøre følgende:
l

Lagre den valgte målingen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.

l

Lagre alle målinger i et gitt sett: Trykk på Save Set (lagre sett).

l

Lagre alle utførte målinger i beregningen: Trykk på Save All (lagre alle).

Save All
l

Lagre både den valgte målingen og bildet: Trykk på Save Image & Calcs (lagre bilde og
beregninger). (Hvis kontrollen Save Image & Calcs (lagre bilde og beregninger) ikke er
tilgjengelig, kan du konfigurere systemet slik at den vises (se "Brukerprofilinnstilinger" på side
65)).

Save
Image & Calcs

Slik gjør du om eller sletter en lagret måling
1 I et fryst bilde trykker du på Calcs (beregninger), og ved akuttmedisinske beregninger, trykker du på
Acute Care (akuttmedisin).

Calcs
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Acute Care

Hvis disse kontrollene er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise dem.

2 I beregningslisten som inneholder målingen gjør du ett av følgende:
l

Utfør målingen på nytt for å gjøre om målingen.
Lagre den nye målingen ved å trykke på Save (lagre) under målenavnet. Den nye målingen lagres
i pasientrapporten og legges til i beregningslisten.

l

Slett målingen ved å trykke på Delete (slett) under målenavnet.
Den sist lagrede målingen slettes fra pasientrapporten. Hvis dette er den eneste målingen, slettes
resultatet fra rapporten.
Noen målinger kan slettes direkte fra rapportforhåndsvisningen. Se "Arbeidsark og rapporter" på
side 287.

Relaterte emner
Frysing
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Volumberegning
Advarsel! Kontroller at pasientinformasjon og dato- og tidsinnstillinger er korrekte for å
unngå feilaktige beregninger.

Advarsel! Start et nytt pasientskjema før du starter en ny undersøkelse eller utfører
beregninger på en ny pasient for å unngå feildiagnose eller ødeleggelse av pasientens
resultater. Når du oppretter et nytt pasientskjema, slettes de tidligere pasientdataene. De
tidligere pasientdataene kombineres med de gjeldende pasientdataene hvis skjemaet ikke
tømmes først. Se "Innlegging av pasientinformasjon" på side 77.
Volumberegningen involverer tre avstandsmålinger i 2D: høyde, bredde og lengde. Du kan beregne
volum basert på én, to eller alle tre avstandsmålingene. Når en måling er lagret, vises resultatet på
skjermen og i pasientrapporten.
Volumberegning er tilgjengelig i følgende undersøkelsestyper: abdomen, arteriell, bryst, gynekologi,
muskel og skjelett, nerve, små kroppsdeler, overfladisk.
Se "Valg av transduser og undersøkelsestype" på side 20 for å vise en liste over undersøkelsestyper
på hver transduser.

Slik beregner du volum
♦ Gjør følgende for hvert bilde du skal måle:
a Trykk på Calcs (beregninger) i det fryste 2D-bildet.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
b I beregningslisten Volume 1 (volum 1), Volume 2 (volum 2) eller Volume 3 (volum 3) skal du
utføre følgende for hver måling:
i Trykk på målenavnet.
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ii Plasser målepunktene ved å dra dem.
iii Lagre målingen.
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Volumstrømberegning
Advarsel! Kontroller at pasientinformasjon og dato- og tidsinnstillinger er korrekte for å
unngå feilaktige beregninger.

Advarsel! Start et nytt pasientskjema før du starter en ny undersøkelse eller utfører
beregninger på en ny pasient for å unngå feildiagnose eller ødeleggelse av pasientens
resultater. Når du oppretter et nytt pasientskjema, slettes de tidligere pasientdataene. De
tidligere pasientdataene kombineres med de gjeldende pasientdataene hvis skjemaet ikke
tømmes først. Se "Innlegging av pasientinformasjon" på side 77.
Volumstrømberegninger er tilgjengelige i følgende undersøkelsestyper: abdomen, arteriell.
Se "Tiltenkt bruk " på side 27 for å se en liste over undersøkelsestyper på hver transduser.

Obligatoriske målinger
Beregningsliste
Volume Flow
(volumstrøm)

Målenavn
(avbildningsmodus)

Beregningsresultat

l

Diam (2D)*

l

TAM eller TAP (doppler)

Vol Flow
(volumstrøm
ml/min)

* Nødvendig ved måling av diameter i stedet for å bruke prøvevolumstørrelse

Det kreves både en 2D- og en dopplermåling for beregninger av volumstrømmen. For 2D-målingen kan
du gjøre ett av følgende:
l

Måle karets diameter. Denne metoden er mer nøyaktig. Målingen overstyrer
prøvevolumstørrelsen.

l

Bruke prøvevolumstørrelsen. Hvis du ikke måler karets diameter, vil systemet automatisk bruke
prøvevolumstørrelsen, og "(Sample Volume)" (prøvevolum) vises i beregningsresultatene.

Doppler-prøvevolumet skal fylle blodkaret helt med et akustisk signal. Du kan måle enten gjennomsnitt
over tid (TAM) eller toppunkt for tidsgjennomsnitt (TAP). Du finner informasjon om hvordan dette
spesifiseres under "Kontroller i doppler" på side 158.
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Forutsetninger
Ta følgende faktorer i betraktning når du utfører volumstrømmålinger:
l

Du må overholde gjeldende medisinsk praksis for utførelse av volumstrømberegning.

l

Nøyaktigheten av volumstrømberegningen avhenger i stor grad av brukerens kompetanse.

l

I litteraturen omtales følgende faktorer som påvirker nøyaktigheten:
o

Bruk av diametermetoden for 2D-areal

o

Nøyaktighet ved plassering av målepunkter

o

Vansker med å oppnå enhetlig akustisk ekkosignal av karet

Du finner mer informasjon om forutsetninger og nøyaktighetsgrad for målinger og beregninger av
volumstrøm i følgende referanse:
Allan, Paul L. et al. Clinical Doppler Ultrasound, 4th Ed., Harcourt Publishers Limited, (2000) 36-38.

Slik beregner du volumstrøm
1 Bruk 2D-måling hvis diameteren måles i stedet for å bruke prøvevolumstørrelse:
a Trykk på Calcs (beregninger) i et fryst 2D-bilde eller dupleksbilde i fullskjerm.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.

b I beregningslisten Volume Flow (volumstrøm) trykker du på Diam.

Velg en beregningsliste ved å trykke på
c Plasser målepunktene ved å dra dem.
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øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

d Trykk på Save (lagre) under målenavnet.
2 Utfør dopplermålingen:
a Ved fullskjermavbildning må du starte og deretter fryse dopplerspektralkurven.
b I beregningslisten Volume Flow (volumstrøm) trykker du på TAM eller TAP.
Et vertikalt målepunkt vises.

c Dra det vertikale målepunktet til starten av bølgeformen.
Et nytt vertikalt målepunkt vises.
Hvis målepunktene ikke plasseres nøyaktig, blir beregningen unøyaktig.

d Dra det andre målepunktet til enden av bølgeformen, og trykk på Done (ferdig).
e Hvis du vil flytte på et av målepunktene, trykker du på det (eller på navnet i beregningslisten) for å
aktivere det, drar det til ønsket sted og trykker på Done (ferdig).
f Trykk på Save (lagre) under målenavnet.
Resultatene vises på skjermen og lagres i pasientrapporten.
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Reduksjonsberegninger i prosent
Advarsel! Kontroller at pasientinformasjon og dato- og tidsinnstillinger er korrekte for å
unngå feilaktige beregninger.

Advarsel! Start et nytt pasientskjema før du starter en ny undersøkelse eller utfører
beregninger på en ny pasient for å unngå feildiagnose eller ødeleggelse av pasientens
resultater. Når du oppretter et nytt pasientskjema, slettes de tidligere pasientdataene. De
tidligere pasientdataene kombineres med de gjeldende pasientdataene hvis skjemaet ikke
tømmes først. Se "Innlegging av pasientinformasjon" på side 77.
Reduksjonsberegninger i prosent er tilgjengelige i følgende undersøkelsestyper: abdomen, arteriell,
muskel og skjelett og små kroppsdeler.
Se "Valg av transduser og undersøkelsestype" på side 20 for å se en liste over undersøkelsestyper på
hver transduser.

Slik beregner du prosentvis områdereduksjon
1 Trykk på Calcs (beregninger) i et fryst 2D-bilde.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 I beregningslisten Area Reduction (arealreduksjon) gjør du følgende for A1 og deretter for A2:

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

a Trykk på målenavnet.
b Dra målepunktet til startpunktet på kurven, og trykk på Set (still inn).
c Lag en kurve i det ønskede området.
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Hvis du vil korrigere, fører du fingeren bakover på den prikkede linjen.

d Fullfør kurven, og gjør deretter ett av følgende:
l

Trykk på Save (lagre) for å lagre målingen og lukke kurven.

l

Trykk på Close (lukk) for å lukke kurven.

Arealreduksjonen i prosent vises på skjermen og lagres i pasientrapporten.

Slik beregner du prosentvis diameterreduksjon
1 Trykk på Calcs (beregninger) i et fryst 2D-bilde.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 I beregningslisten Diameter Reduction (diameterreduksjon) gjør du følgende for D1 og deretter for
D2:

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

a Trykk på målenavnet.
b Plasser målepunktene ved å dra dem.
c Lagre målingen.
Diameterreduksjonen i prosent vises på skjermen og lagres i pasientrapporten.
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Arterielle beregninger
Advarsel! Kontroller at pasientinformasjon og dato- og tidsinnstillinger er korrekte for å
unngå feilaktige beregninger.

Advarsel! Start et nytt pasientskjema før du starter en ny undersøkelse eller utfører
beregninger på en ny pasient for å unngå feildiagnose eller ødeleggelse av pasientens
resultater. Når du oppretter et nytt pasientskjema, slettes de tidligere pasientdataene. De
tidligere pasientdataene kombineres med de gjeldende pasientdataene hvis skjemaet ikke
tømmes først. Se "Innlegging av pasientinformasjon" på side 77.

De arterielle beregningene du kan utføre, er oppført i tabellen nedenfor.
I arterielle undersøkelser kan du også beregne ICA/CCA-forhold, volum, volumstrøm og reduksjon i
prosent. Se "Volumberegning" på side 215, "Volumstrømberegning" på side 217 og
"Reduksjonsberegninger i prosent" på side 220.
Beregningsliste

Målenavn

Høyre

CCA
l

Proksimal

l

Middel

l

Distal

l

Bulbus

ICA
l

Proksimal

l

Middel

l

Distal

ECA
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Beregningsliste

Målenavn

Venstre

l

Proksimal

l

VA

CCA
l

Proksimal

l

Middel

l

Distal

l

Bulbus

ICA
l

Proksimal

l

Middel

l

Distal

ECA
l

Proksimal

l

VA

Beregningsresultater for hver måling inkluderer s (systolisk) og d (diastolisk).

Slik utfører du en arterieberegning
1 Trykk på Calcs (beregninger) i en fryst dopplerspektralkurve.

Calcs
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2 Gjør følgende for hver måling du ønsker å utføre:
a Velg beregningslisten som inneholder målenavnet.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

b Dra målepunktet til toppunktet av den systoliske bølgen, og trykk på Next (neste).
Et nytt målepunkt vises.

c Dra målepunktet til endediastolen av bølgeformen.
d Trykk på Save (lagre) eller Save Set (lagre sett) under målenavnet.
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Kardiologiske beregninger
Advarsel! Kontroller at pasientinformasjon og dato- og tidsinnstillinger er korrekte for å
unngå feilaktige beregninger.

Advarsel! Start et nytt pasientskjema før du starter en ny undersøkelse eller utfører
beregninger på en ny pasient for å unngå feildiagnose eller ødeleggelse av pasientens
resultater. Når du oppretter et nytt pasientskjema, slettes de tidligere pasientdataene. De
tidligere pasientdataene kombineres med de gjeldende pasientdataene hvis skjemaet ikke
tømmes først. Se "Innlegging av pasientinformasjon" på side 77.

Advarsel! Hvis du flytter grunnlinjen, ruller eller inverterer en kurve når den er fryst, fjernes
de viste resultatene.
I hjerteundersøkelser kan du utføre følgende beregninger:

Målinger som er nødvendige for å fullføre kardiologiske beregninger
Merk: Disse tabellene viser beregningsresultatene. Rekkefølgen på punktene i beregningslistene i
systemet kan variere noe.

Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater

LV

Diastole (2D- eller M-modus)

CO

l

RVWd (2D- eller M-modus)

CI

l

RVDd (2D- eller M-modus)

EF

l

IVSd (2D- eller M-modus)

SV

l

LVDd (2D- eller M-modus)

SI

l

LVPWd (2D- eller M-modus)

LVESV

Systole

LVEDV

l

RVWs (2D- eller M-modus)

IVS

l

RVDs (2D- eller M-modus)

LVPWFT
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Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater
LVDFS

l

IVSs (2D- eller M-modus)

l

LVDs (2D- eller M-modus)

l

LVPWs (2D- eller M-modus)

LV-masse*

HRa kreves for CO og CI
* Hvis grunnleggende beregninger er utført i M-modus

Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater

Ao (2D- eller M-modus)

Ao
LA/Ao

LA (2D- eller M-modus)

LA
LA/Ao

AAo (2D)

AAo

LVOT D (2D)

LVOT D
LVOT-område

ACS (M-modus)

ACS

LVET (M-modus)

LVET

Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater

MV

E-F-slope (M-modus)

E-F-SLOPE

EPSS (M-modus)

EPSS

Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater

MV/MR

MV

E

Ao/LA
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Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater

l

E (doppler)

E PG

l

A (doppler)

A
A PG
E:A

l

PHT (doppler)

PHT
MVA
Deselerasjon

l

MV/VTI (doppler)

VTI
Vmax
PGmax
Vmean
PGmean

l

IVRT (doppler)

klokkeslett

l

Adur (doppler)

klokkeslett

dP:dTb (CW-doppler)

dP:dT

MR
l

Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater

Område

MVA (2D)

MV-areal

AVA (2D)

AV-areal
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Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

LV Vol

A4Cd (2D)

Resultater
LV Vol
LV-areal

A4Cs (2D)
EF
A2Cd (2D)
CO
A2Cs (2D)
SV
CI
SI
Biplan d
Biplan s

Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater

LV-masse

Epi (2D)

LV-masse

Endo (2D)

Epi-område

Apikal (2D)

Endo-område
D apikal

Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater

AV/LVOT/AI

AV

Vmax
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l

VMAX (doppler)

PGmax

l

AV VTI (doppler)

VTI

Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater
Vmax
PGmax
Vmean
PGmean
AVA
VTI

LVOT

Vmax

l

VMAX (doppler)

PGmax

l

VTI (doppler)

Vmean

l

LVOT D (2D)

PGmean
LVOT D

AI

AI PHT
l

PHT (doppler)

AI-kurve

Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater

TV/TR

TR VMax (Doppler)

Vmax
PGmax

RA-trykkc

RVSP

E (doppler)

E

A (doppler)

E PG
A
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Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater
A PG
E:A

PHT (doppler)

PHT
TVA
Deselerasjon

TV VTI (doppler)
VTI
Vmax
PGmax
Vmean
PGmean

Beregningsliste
PV

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater

VMAX (doppler)

Vmax
PGmax

PV VTI (doppler)

VTI

AT (doppler)

Vmax
PGmax
Vmean
PGmean
AT
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Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater

CO

LVOT Diam (2D)

CO
CI

HR (doppler)
AV VTI (doppler)

Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)
A (doppler)

P vene
Adur (doppler)
S (doppler)
D (doppler)

HR
VTI

Resultater
VMax
klokkeslett
VMax
S/D-forhold
VMax

Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater

PISA

Radius (farge)

PISA-område
VAlias

MR VTI (doppler)
Ann Diam (2D)
MV/VTI (doppler)

ERO
MV
Regurgitasjonsvolum
Regurgitasjonsfraksjon
VMax
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Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater
PGmax

Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Qp/Qs

LVOT Diam (2D)

Resultater
LVOT D
RVOT D

RVOT D (2D)
VTI
LVOT VTI (doppler)
VMax
RVOT VTI (doppler)
PGmax
Vmean
PGmean
SV
Qp/Qs

Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater

TDI

Sep e' (doppler)

E(MV)/e'-forhold

Sep a' (doppler)
Lat e' (doppler)
Lat a' (doppler)
Inf e' (doppler)
Inf a' (doppler)
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Beregningsliste

Målenavn (avbildningsmodus)

Resultater

Ant e' (doppler)
Ant a' (doppler)

a. Du kan legge inn HR-målingen i pasientskjemaet ved måling med doppler (se "Slik

måler du hjertefrekvens (HR)" på
side 245) eller M-modus (se "Slik måler du hjertefrekvensen (M-modus)" på side 206).
b. Utført ved 300 cm/s på den negative siden av grunnlinjen.
c. Spesifisert på kardiologirapporten.

Slik beregner du overflateareal for proksimal isovelositet (PISA)
PISA-beregningen krever én måling i 2D, én måling i farge og to målinger i en dopplerspektralkurve.
Når alle målingene er lagret, vises resultatet i pasientrapporten.
1 Måling fra Ann D:
a Trykk på Calcs (beregninger) i et fryst 2D-bilde.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
b I beregningslisten PISA trykker du på Ann D.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

c Plasser målepunktene ved å dra dem.
d Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.
2 Måling fra radius:
a Trykk på Calcs (beregninger) i et fryst fargebilde.
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b I beregningslisten PISA trykker du på Radius.
c Plasser målepunktene ved å dra dem.
d Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.
3 Trykk på Calcs (beregninger) i en fryst dopplerspektralkurve.
4 Gjør følgende for å måle fra MR VTI, og én gang til for å måle fra MV VTI:
a I beregningslisten PISA trykker du på MR VTI eller MV VTI.
b Dra målepunktet til starten av bølgeformen, og trykk på Set (still inn) for å starte kurven.
c Bruk fingeren til å lage en kurve av bølgeformen.
Hvis du vil korrigere, fører du fingeren bakover på den prikkede linjen.

d Trykk på Close (lukk) for å fullføre kurven.
e Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.

Slik måler du LVd og LVs
1 Trykk på Calcs (beregninger) i et fryst 2D-bilde eller M-moduskurve.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 I beregningslisten LV trykker du på navnet på den første målingen du vil utføre.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

3 Plasser målepunktene ved å dra dem.
4 Hvis du vil utføre flere målinger, trykker du på ett av de følgende og plasserer målepunktene:
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l

Next (neste) for å gå til neste element i beregningslisten.

l

Målenavnet i beregningslisten.

Hvis du må gjøre om en måling, velger du målenavnet og trykker på Delete (slett).
5 Lagre beregningen: Trykk på Save Set (lagre sett) under målenavnet. Systemet lagrer alle målingene
på skjermen for beregningen.

Slik måler du Ao-, LA-, AAo- eller LVOT-diameter
1 Trykk på Calcs (beregninger) i et fryst 2D-bilde eller M-moduskurve.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Trykk på målenavnet i beregningslisten Ao/LA.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

3 Plasser målepunktene ved å dra dem.
4 Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.

Slik beregner du LV-volum (Simpsons regel)
1 Trykk på Calcs (beregninger) i et fryst 2D-bilde.

Calcs
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Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Gjør følgende for hver måling:
a Trykk på ønsket visning og fase i beregningslisten LV Vol.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

b Plasser målepunktet på mitralannulus, og trykk på Set (still inn) for å starte kurven.
c Bruk fingeren til å spore det venstre ventrikulære (LV) hulrommet.
Hvis du vil korrigere, fører du fingeren bakover på den prikkede linjen.

d Fullfør kurven og trykk på Close (lukk).
e Juster aksen etter behov.
f Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.

Slik beregner du MV- eller AV-område
1 Trykk på Calcs (beregninger) i et fryst 2D-bilde.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 I beregningslisten Area (område) trykker du på MVA eller AAV.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

3 Dra målepunktet til det stedet der du ønsker å starte kurven, og trykk på Set (still inn).
4 Bruk fingeren til å lage en kurve i det ønskede området.
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Hvis du vil korrigere, fører du fingeren bakover på den prikkede linjen.
5 Gjør ett av følgende:
l

Trykk på Save (lagre) for å lagre målingen og lukke kurven.

l

Trykk på Close (lukk) for å lukke kurven.

Beregne LV-masse
1 Trykk på Calcs (beregninger) i et fryst 2D-bilde.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Gjør følgende for Epi og deretter for Endo:
a Trykk på målenavnet i beregningslisten LV Mass (LV-masse).

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

b Dra målepunktet til det stedet der du ønsker å starte kurven, og trykk på Set (still inn).
c Bruk fingeren til å lage en kurve i det ønskede området.
Hvis du vil korrigere, fører du fingeren bakover på den prikkede linjen.
3 Trykk på Save (lagre) under målenavnet for å lagre beregningen og lukke kurven.
4 I beregningslisten LV Mass (LV-masse) trykker du på Apical (apikal).
5 Plasser målepunktene og mål ventrikkellengden.
6 Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.
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Slik måler du topphastighet
For hver kardiologisk måling lagrer systemet opptil fem individuelle målinger og beregner
gjennomsnittet av disse. Hvis du utfører mer enn fem målinger, vil den nyeste målingen erstatte den
eldste målingen. Hvis du sletter en lagret måling fra pasientrapporten, vil neste måling erstatte den
slettede målingen i pasientrapporten.
1 Trykk på Calcs (beregninger) i en fryst dopplerspektralkurve.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 I beregningslisten MV/MR, TV/TR, TDI eller P Vein (lungevene), gjør følgende for hver måling du
ønsker å utføre:

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

a Trykk på målenavnet.
b Plasser målepunktene.
c Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) eller Save Set (lagre sett).
3 Hvis du vil utføre flere målinger, trykker du på ett av de følgende og plasserer målepunktene:
l

Next (neste) for å gå til neste element i beregningslisten.

l

Målenavnet i beregningslisten.

Slik beregner du tidsintegral for hastighet (VTI).
Denne beregningen beregner andre resultater i tillegg til VTI. Se "Målinger som er nødvendige for å
fullføre kardiologiske beregninger" på side 225.

Kardiologiske beregninger - 238

1 Trykk på Calcs (beregninger) i en fryst dopplerspektralkurve.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 I beregningslisten MV/MR, AV/LVOT/AI, TV/TR eller PV trykker du på VTI.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

3 Dra målepunktet til starten av bølgeformen, og trykk på Set (still inn).
4 Bruk fingeren til å lage en kurve av bølgeformen.
Hvis du vil korrigere, fører du fingeren bakover på den prikkede linjen.
5 Fullfør kurven og trykk på Close (lukk).
6 Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.

Slik beregner du høyre ventrikkels systoliske trykk (RVSP)
1 Trykk på Calcs (beregninger) i en fryst dopplerspektralkurve.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 I beregningslisten TV/TR trykker du på TR VMax.
3 Plasser målepunktene ved å dra dem.
4 Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.
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Se "(Kardiologisk) Justere RA-trykk" på side 288 for informasjon om å justere RA-trykket.
Hvis RA-trykket endres fra standardverdien 5, påvirkes RVSP-beregningen i pasientrapporten.

Slik beregner du trykkhalveringstid (PHT) i MV, AI eller TV
1 Trykk på Calcs (beregninger) i en fryst dopplerspektralkurve.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 I beregningslisten MV/MR, AV/LVOT/AI eller TV/TR trykker du på PHT.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

3 Dra det første målepunktet til toppunktet.
Et nytt målepunkt vises.
4 Plasser det andre målepunktet:
a Dra målepunktet langs E-F-kurven i MV.
b Dra målepunktet til endediastolen i AV.
5 Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.

Slik beregner du isovolumisk relaksasjonstid (IVRT)
1 Trykk på Calcs (beregninger) i en fryst dopplerspektralkurve.

Calcs
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Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 I beregningslisten MV/MR trykker du på IVRT.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

Et vertikalt målepunkt vises.
3 Dra målepunktet til lukningen av aortaklaffen.
Et nytt vertikalt målepunkt vises.
4 Dra det nye målepunktet til starten av mitral innstrømning.
5 Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.

Slik beregner du deltatrykk: Deltatid (dP:dT)
For å utføre dP:dT-målingene må CW-dopplerskalaen inkludere hastigheter på 300 cm/s eller høyere
på den negative siden av grunnlinjen. (Se "Kontroller i doppler" på side 158.)
1 Trykk på Calcs (beregninger) i en fryst CW-dopplerspektralkurve.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 I beregningslisten MV/MR, trykk på dP:dT.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

En horisontal prikket linje med et aktivt målepunkt vises ved 100 cm/s.
3 Dra det første målepunktet langs bølgeformen ved 100 cm/s.
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En ny horisontal prikket linje med et aktivt målepunkt vises ved 300 cm/s.
4 Dra det andre målepunktet langs bølgeformen ved 300 cm/s.
5 Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.

Slik beregner du aortaklaffareal (AVA)
AVA-beregningen krever én måling i 2D og to målinger i doppler. Når alle målingene er lagret, vises
resultatet i pasientrapporten.
1 I 2D, mål fra LVOT:
a Trykk på Calcs (beregninger) i et fryst 2D-bilde.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
b I beregningslisten AV/LVOT/AI trykker du på LVOT D.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

c Plasser målepunktene ved å dra dem.
d Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.
2 I doppler måler du LVOT Vmax eller VTI, og deretter AV Vmax eller VTI.
l

Når det gjelder VMAX, se "Slik måler du topphastighet" på side 238. I beregningslisten
AV/LVOT/AI velger du VMAX under AV og plasserer målepunkter på prøvestedet.

l

Når det gjelder VTI, se "Slik beregner du tidsintegral for hastighet (VTI)." på side 238. I
beregningslisten AV/LVOT/AI velger du VTI under AV og plasserer målepunkter på prøvestedet.
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Slik beregner du Qp/Qs
Qp/Qs-beregningen krever to målinger i 2D og to målinger i doppler. Når alle målingene er lagret, vises
resultatet i pasientrapporten.
1 Trykk på Calcs (beregninger) i et fryst 2D-bilde.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Gjør følgende for å måle fra LVOT D, og én gang til for å måle fra RVOT D:
a I beregningslisten Qp/Qs velger du LVOT D eller RVOT D.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

b Plasser målepunktene ved å dra dem.
c Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.
3 Trykk på Calcs (beregninger) i en fryst dopplerspektralkurve.
4 Gjør følgende for å måle fra LVOT VTI, og én gang til for å måle fra RVOT VTI:
a I beregningslisten Qp/Qs velger du LVOT VTI eller RVOT VTI.
b Trykk på Set (still inn) for å starte kurven.
c Bruk fingeren til å lage en kurve av bølgeformen.
Hvis du vil korrigere, fører du fingeren bakover på den prikkede linjen.

d Trykk på Close (lukk) for å fullføre kurven.
e Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.
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Hvis du ønsker informasjon om det automatiske kurveverktøyet, kan du se "Slik lager du en
automatisk kurve (doppler)" på side 208.

Slik beregner du volum (SV) eller slagindeks (SI)
SV- og SI-beregningene krever én måling i 2D og en måling i doppler. SI krever dessuten
kroppsoverflateareal (BSA). Når alle målingene er lagret, vises resultatet i pasientrapporten.
1 (Kun SI) Fyll ut feltene Height (høyde) og Weight (vekt) i pasientskjemaet. BSA beregnes
automatisk. (Se "Innlegging av pasientinformasjon" på side 77.)
2 Måling av LVOT:
a Trykk på Calcs (beregninger) i et fryst 2D-bilde.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
b I beregningslisten AV/LVOT/AI trykker du på LVOT D.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

c Plasser målepunktene ved LVOT-området ved å dra dem.
d Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.
3 Måling fra aorta (doppler): Se "Slik beregner du tidsintegral for hastighet (VTI)." på side 238. I
beregningslisten AV/LVOT/AI velger du VTI under AV.
Hvis du ønsker informasjon om det automatiske kurveverktøyet, kan du se "Slik lager du en
automatisk kurve (doppler)" på side 208.
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Slik måler du hjertefrekvens (HR)
Hjertefrekvens er tilgjengelig i alle kardiologiske pakker. Hjertefrekvensen beregnes ikke ved hjelp av
EKG-kurven.
1 Trykk på Calcs (beregninger) i en fryst dopplerspektralkurve.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Trykk på HR i beregningslisten CO.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

Et vertikalt målepunkt vises.
3 Dra det første vertikale målepunktet til toppunktet i hjerteslaget.
Et nytt vertikalt målepunkt vises. Det aktive målepunktet er uthevet i grønt.
4 Dra det andre vertikale målepunktet til toppunktet i neste hjerteslag.
5 Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.

Slik beregner du minuttvolum (CO) eller indeksert minuttvolum (CI)
CO- og CI-beregningene krever slagvolum- og hjertefrekvensberegninger. CI krever dessuten
kroppsoverflateareal (BSA). Når alle målingene er lagret, vises resultatet i pasientrapporten.
1 (Kun CI) Fyll ut feltene Height (høyde) og Weight (vekt) i pasientskjemaet. BSA beregnes
automatisk. (Se "Innlegging av pasientinformasjon" på side 77.)
2 Beregn SV. Se "Slik beregner du volum (SV) eller slagindeks (SI)" på side 244.
3 Beregn HR. Se "Slik måler du hjertefrekvens (HR)" på side 245.
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Slik måler du en bølgeform for vevsdoppleravbildning (TDI)
1 Kontroller at TDI er på. (Se "Kontroller i doppler" på side 158.)
2 Trykk på Calcs (beregninger) i en fryst dopplerspektralkurve.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
3 Gjør følgende for hver måling du ønsker å utføre:
a Trykk på målenavnet i beregningslisten TDI.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

b Plasser målepunktene ved å dra dem.
c Lagre beregningen: Trykk på Save (lagre) under målenavnet.
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Gynekologiske beregninger
Advarsel! Kontroller at pasientinformasjon og dato- og tidsinnstillinger er korrekte for å
unngå feilaktige beregninger.

Advarsel! Start et nytt pasientskjema før du starter en ny undersøkelse eller utfører
beregninger på en ny pasient for å unngå feildiagnose eller ødeleggelse av pasientens
resultater. Når du oppretter et nytt pasientskjema, slettes de tidligere pasientdataene. De
tidligere pasientdataene kombineres med de gjeldende pasientdataene hvis skjemaet ikke
tømmes først. Se "Innlegging av pasientinformasjon" på side 77.
Gynekologiske beregninger inkluderer målinger av livmor, eggstokker og follikler.
I gynekologiske undersøkelser kan du også beregne volum (se "Volumberegning" på side 215).

Måling av livmor
Du kan måle livmorens lengde (L), bredde (W), høyde (H) og endometrietykkelse. Hvis du måler
lengde, bredde og høyde, vil systemet også beregne volumet.

Slik måler du livmor
1 Trykk på Calcs (beregninger) i det fryste 2D-bildet.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 I listen Uterus (livmor) gjør du følgende for hver måling du ønsker å utføre:

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

a Trykk på målenavnet i listen Uterus (livmor).
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b Plasser målepunktene ved å dra dem.
c Lagre målingen.

Måling av eggstokker
Du kan foreta opptil tre avstandsmålinger (D) på hver eggstokk. Systemet vil også beregne volumet
basert på de tre målingene.

Slik måler du eggstokker
1 Trykk på Calcs (beregninger) i det fryste 2D-bildet.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 I beregningslisten Ovary (eggstokk), gjør følgende for hver måling du ønsker å utføre:

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

a Trykk på målenavnet under Right Ovary (høyre eggstokk) eller Left Ovary (venstre eggstokk).
b Plasser målepunktene ved å dra dem.
c Lagre målingen.

Måling av follikler
Du kan lagre opptil tre avstandsmålinger (D) per follikkel på hver side, for opptil ti follikler. Systemet
kan vise opptil åtte målinger samtidig.
Hvis du måler en follikkel to ganger, vises gjennomsnittet i rapporten. Hvis du måler en follikkel tre
ganger, vises gjennomsnittet og volumberegningen i rapporten. Volumer beregnes ut fra én
avstandsmåling, to avstandsmålinger eller tre avstandsmålinger.
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Slik måler du follikler
1 Trykk på Calcs (beregninger) i det fryste 2D-bildet.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 I beregningslisten Follicle Right (follikkel høyre) (ved måling på høyre side) eller Follicle Left
(follikkel venstre) (ved måling på venstre side), gjør følgende for hver måling du ønsker å utføre:

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

a Trykk på målenavnet.
Målenavnene vises under 1, 2, 3 osv., og angir de 10 follikkelberegningene som er tilgjengelige.

b Plasser målepunktene ved å dra dem.
c Trykk på Save Set (lagre sett) under målenavnet eller, hvis du vil måle en annen follikkel, på Next
(neste).
Et nummer vises foran målenavnet og på bildet. Den første målingen angis med 1. Den andre
målingen angis med 2, osv.
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Obstetriske beregninger
Advarsel! Kontroller at du har valgt den obstetriske undersøkelsestypen og OB-forfatteren
som hører til den obstetriske beregningstabellen du har tenkt å bruke. Se "Innstillinger for
obstetriske beregninger " på side 42.

Advarsel! Bruk en lokal klokke eller kalender til å kontrollere at systemets dato- og
klokkeslettinnstillinger er korrekte. Gjør dette hver gang systemet skal brukes for å unngå
feilaktige obstetriske beregninger. Systemet bytter ikke automatisk til sommertid og vintertid.

Advarsel! Kontroller før bruk at eventuelle egendefinerte obstetriske tabelldata du har lagt
inn, er korrekte. Systemet bekrefter ikke nøyaktigheten av egendefinerte tabelldata som er
lagt inn av brukeren.

Advarsel! Kontroller at pasientinformasjon og dato- og tidsinnstillinger er korrekte for å
unngå feilaktige beregninger.

Advarsel! Start et nytt pasientskjema før du starter en ny undersøkelse eller utfører
beregninger på en ny pasient for å unngå feildiagnose eller ødeleggelse av pasientens
resultater. Når du oppretter et nytt pasientskjema, slettes de tidligere pasientdataene. De
tidligere pasientdataene kombineres med de gjeldende pasientdataene hvis skjemaet ikke
tømmes først. Se "Innlegging av pasientinformasjon" på side 77.
I X-Porte kan du beregne fosteralder, fosterets hjertefrekvens og blodstrømhastighet i midtre
hjernearterie og navlearterie.
Du kan velge forfattere for obstetriske beregninger. Se "Innstillinger for obstetriske beregninger " på
side 42 og "Målereferanser " på side 264.
EFW beregnes kun etter at relevante målinger er utført. Hvis noen av disse parametrene resulterer i en
EDD som er større enn det som angis i de obstetriske beregningstabellene, vises ikke EFW.
Merk: Hvis du endrer beregningsforfatter i løpet av undersøkelsen, beholdes de normale målingene.
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Resultater fra systemdefinerte obstetrikkmålinger og tabellforfattere
Beregningsresultat

Fosterrelaterte OBmålinger

Tilgjengelige forfattere

Fosteraldera

YS

—

GS

Hansmann, Nyberg, Tokyo U.

CRL

Hadlock, Hansmann, Osaka, Tokyo U.

BPD

Chitty, Hadlock, Hansmann, Osaka,
Tokyo U.

OFD

Hansmann

HC

Chitty, Hadlock, Hansmann

TTD

Hansmann, Tokyo U.b

APTD

Tokyo U.b

AC

Hadlock, Hansmann, Tokyo U.

FTA

Osaka

FL

Chitty, Hadlock, Hansmann, Osaka,
Tokyo U.

HL

Jeanty

TL

Jeanty

Cereb D

—

CM

—

Lat Vent

—

Cx Len

—
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Beregningsresultat
Estimert fostervekt
(EFW)c

Forhold

Indeks for amniotisk
væske
Tabeller
for
vekstanalysed

Fosterrelaterte OBmålinger

Tilgjengelige forfattere

HC, AC, FL

Hadlock 1

BPD, AC, FL

Hadlock 2

AC, FL

Hadlock 3

BPD, TTD

Hansmann

BPD, FTA, FL

Osaka U.

BPD, AC

Shepard

BDP, TTD, APTD, FL

Tokyo U.

HC/AC

Campbell

FL/AC

Hadlock

FL/BPD

Hohler

FL/HC

Hadlock

Q1, Q2, Q3, Q4

Jeng

BPD

Chitty, Hadlock, Jeanty

HC

Chitty, Hadlock, Jeanty

AC

Chitty, Hadlock, Jeanty

FL

Chitty, Hadlock, Jeanty

EFW

Brenner, Hadlock, Jeanty

HC/AC

Campbell

a. Fosteralderen beregnes automatisk og vises ved siden av den obstetriske målingen du valgte. Gjennomsnittet av resultatene
er AUA. Det blir kun beregnet gjennomsnitt av målinger av samme type.
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b. Når det gjelder Tokyo U., brukes APTD og TTD utelukkende til å beregne EFW. Det er ingen alders- eller veksttabeller for
disse målingene.
c. Ved beregning av beregnet fostervekt (EFW) brukes en ligning som består av én eller flere fosterbiometrimålinger.
Forfatteren av de obstetriske tabellene, som velges på siden for systemoppsett, bestemmer hvilke målinger du må utføre for å
oppnå en EFW-beregning.
Individuelle valg for Hadlocks EFW-ligninger 1, 2 og 3 bestemmes ikke av brukeren. Den valgte ligningen bestemmes av
målingene som er lagret i pasientrapporten med prioritet gitt til rekkefølgen ovenfor.
d. Tabellene for vekstanalyse brukes av funksjonen for rapportdiagram. Tre vekstkurver opptegnes ved å bruke tabelldata for
det valgte vekstparameteret og publisert forfatter. Veksttabeller er kun tilgjengelige med en LMP eller EDD som er lagt inn av
brukeren.

Slik måler du fostervekst (2D)
For hver obstetrisk 2D-måling (unntatt AFI), lagrer systemet opptil tre individuelle målinger og deres
gjennomsnitt. Hvis du utfører mer enn tre målinger, slettes den første målingen.
1 Kontroller at den obstetriske undersøkelsestypen er valgt.
2 Velg LMP eller EDD i pasientskjemaet. Velg Twins (tvillinger) hvis det er tvillinger.
3 Trykk på Calcs (beregninger) i et fryst 2D-bilde.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
4 Gjør følgende for hver måling du ønsker å utføre:
a Velg beregningslisten som inneholder målingen.

Velg en beregningsliste ved å trykke på
øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.
For tvillinger er det to sett med beregningslister: Hver liste i det ene settet er merket med Twin A
(tvilling A), og hver liste i det andre settet er merket med Twin B (tvilling B).

b Trykk på målenavnet.
Måleverktøyet kan forandre seg avhengig av målingen som velges, men posisjonen er konstant.
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c Plasser målepunktene ved å dra dem.
d Trykk på Save (lagre) under målenavnet.

Slik måler du hjertefrekvens (M-modus eller doppler)
1 Kontroller at den obstetriske undersøkelsestypen er valgt.
2 Trykk på Calcs (beregninger) i en fryst M-modus- eller dopplerkurve.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
3 Trykk på HR i følgende beregningsliste:
l

For M-modus: trykk på beregningslisten HR (eller, hvis det er tvillinger, listen Twin A HR (HR
tvilling A) eller Twin B HR (HR tvilling B)).

l

For doppler: trykk på listen Doppler Measurements (dopplermålinger) (eller, hvis det er
tvillinger, listen Twin A Doppler Measurements (dopplermålinger tvilling A) eller Twin B
Doppler Measurements (dopplermålinger tvilling B)).

Et vertikalt målepunkt vises.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

4 Dra det vertikale målepunktet til toppunktet i hjerteslaget.
Et nytt vertikalt målepunkt vises.
5 Dra det andre vertikale målepunktet til toppunktet i neste hjerteslag.
6 Trykk på Save (lagre) under målenavnet.
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Slik beregner du S/D-forhold, RI eller PI for arteria cerebri media (MCA) eller arteria
umbilicalis (UmbA) (doppler)
1 Kontroller at den obstetriske undersøkelsestypen er valgt.
2 Velg LMP eller EDD i pasientskjemaet. Velg Twins (tvillinger) hvis det er tvillinger.
3 Trykk på Calcs (beregninger) i en fryst dopplerspektralkurve.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
4 Gjør følgende for hver måling du skal utføre:
a I beregningslisten Doppler Measurements (dopplermålinger), trykker du på målenavnet under
MCA eller UmbA.
b Plasser målepunktene:
l

Ved S/D, RI skal første målepunkt dras til toppunktet av den systoliske bølgen.
Trykk på Next (neste) og dra det andre målepunktet til endediastolen av
bølgeformen.

l

Ved S/D, RI, PI skal målepunktet dras til starten av ønsket bølgeform. Trykk
deretter på Set (still inn). Lag kurve for ønsket område, og trykk deretter på Close
(lukk).

Hvis målepunktene ikke plasseres nøyaktig, blir beregningsresultatet unøyaktig.

5 Lagre beregningen.
Kun én beregning (S/D, RI eller S/D, RI, PI) kan lagres.

Nødvendige målinger for MCA eller UmbA
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Beregningsliste

DelMålenavn
overskrift

MCA

Dopplermålinger

Umb A

Systolisk
Diastolisk
S/D, RI

Resultater
SD
RI

Systolisk
SD
Diastolisk
RI
S/D, RI, PI* PI
Systolisk
Diastolisk
S/D, RI

RI
SD

Systolisk
SD
Diastolisk
RI
S/D, RI, PI* PI

*Beregning forutsetter en kurvemåling.

Relaterte emner
Kardiologiske beregninger
Beregningsinnstillinger
Arbeidsark og rapporter
Akuttmedisinske beregninger
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225
41
287
259

Beregninger for små kroppsdeler
Advarsel! Kontroller at pasientinformasjon og dato- og tidsinnstillinger er korrekte for å
unngå feilaktige beregninger.

Advarsel! Start et nytt pasientskjema før du starter en ny undersøkelse eller utfører
beregninger på en ny pasient for å unngå feildiagnose eller ødeleggelse av pasientens
resultater. Når du oppretter et nytt pasientskjema, slettes de tidligere pasientdataene. De
tidligere pasientdataene kombineres med de gjeldende pasientdataene hvis skjemaet ikke
tømmes først. Se "Innlegging av pasientinformasjon" på side 77.
Beregningene for små kroppsdeler inkluderer hoftevinkel og hofteratio.
I undersøkelser av små kroppsdeler kan du også beregne volum og reduksjon i prosent. Se
"Volumberegning" på side 215 og "Reduksjonsberegninger i prosent" på side 220.

Slik beregner du hoftevinkel
1 Trykk på Calcs (beregninger) i et fryst 2D-bilde.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Gjør følgende under Right Hip (høyre hofte) og deretter under Left Hip (venstre hofte):

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

a Under Hip Angle (hoftevinkel) trykker du på Baseline (grunnlinje).
En grunnlinje med målepunkter vises.

b Plasser grunnlinjen ved å dra målepunktene.
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c Trykk på Line A (linje A) (alfalinjen).
Målepunkter for linje A vises.

d Plasser linje A ved å dra målepunktene, og trykk på Save (lagre).
e Trykk på Line B (linje B) (betalinjen).
Målepunkter for linje B vises.

f Plasser linje B ved å dra målepunktene, og trykk på Save (lagre).

Slik beregner du hofteforhold
1 Trykk på Calcs (beregninger) i et fryst 2D-bilde.

Calcs

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Gjør følgende under Right Hip (høyre hofte) og deretter under Left Hip (venstre hofte):

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

a Under d:D Ratio (d:D-forhold) trykker du på Fem Hd (lårbenshode).
En ellipse med målepunkter vises.

b Plasser ellipsen og endre størrelsen på den ved å dra målepunktene.
c Trykk på Baseline (grunnlinje).
Grunnlinjen vises automatisk.

d Plasser grunnlinjen ved å dra målepunktet.
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Akuttmedisinske beregninger
Advarsel! Kontroller at pasientinformasjon og dato- og tidsinnstillinger er korrekte for å
unngå feilaktige beregninger.

Advarsel! Start et nytt pasientskjema før du starter en ny undersøkelse eller utfører
beregninger på en ny pasient for å unngå feildiagnose eller ødeleggelse av pasientens
resultater. Når du oppretter et nytt pasientskjema, slettes de tidligere pasientdataene. De
tidligere pasientdataene kombineres med de gjeldende pasientdataene hvis skjemaet ikke
tømmes først. Se "Innlegging av pasientinformasjon" på side 77.
Akuttmedisinske beregninger inngår i den lisensierte funksjonen Acute Care (akuttmedisin). Resultater
fra akuttmedisinske beregninger vises i de akuttmedisinske arbeidsarkene. (Se "Arbeidsark og
rapporter" på side 287.)
Du kan utføre alle følgende beregninger i enhver undersøkelsestype. Avstandsmålinger er i mm.
Beregningsliste Målenavn (avbildningsmodus)
Abdominal aorta

Maksimal aortadiameter (2D)

Obstetrisk
bekken

Plommesekk (2D)
Fostersekk (2D)
Tykkelse på myometrium (2D)
CRL (2D)*
BPD (2D)*
Foster-HR (M-modus)
Adnexa
l

Høyre eggstokkcyste (2D)

l

Venstre eggstokkcyste (2D)

*Beregner en fosteralder. Se "Obstetriske beregninger "

på side 250for relatert informasjon.

Akuttmedisinske beregninger - 259

Beregningsliste Målenavn (avbildningsmodus)
Bruker den valgte fosteraldertabellen. Se "Beregningsinnstillinger"

Ikke-obstetrisk
bekken

på side 41.

Livmorslimhinne (2D)
Fibrom i livmoren (2D)
Adnexa, høyre
Eggstokkstørrelse (2D)*
l

Lengde

l

Bredde

l

Høyde

l

Høyre eggstokkcyste

l

Resistivitetsindeks (doppler)

Adnexa, venstre
Eggstokkstørrelse (2D)*
l

Lengde

l

Bredde

l

Høyde

l

Venstre eggstokkcyste

l

Resistivitetsindeks (doppler)

* Volum beregnes i ml etter at måling av lengde, bredde og høyde er utført.

Galle

Gallestein (2D)
Galleblærevegg (2D)
CBD (2D)
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Beregningsliste Målenavn (avbildningsmodus)
Transversal galleblære (2D)
Longitudinal galleblære (2D)
Nyrer/
urinrør

Høyre nyre (2D)
l

Nyrestein

l

Nyrecyste

Venstre nyre (2D)
l

Nyrestein

l

Nyrecyste

Blære (2D)*
l

Bredde

l

Høyde

l

Lengde

* Blærevolum beregnes i ml etter at måling av bredde, høyde og dybde er utført.

Hjerte

TR VMAx (doppler)
Aortarot (2D)
Torakal aortadiameter (2D)
IVC

Bløtvev/
MSK

l

Maks. diameter (2D)

l

Min. diameter (2D)

Vevstykkelse (2D)
Subkutan ansamlingsdiameter (2D)
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Beregningsliste Målenavn (avbildningsmodus)

Okulær

Øye
l

Høyre ONSD (2D)

l

Venstre ONSD (2D)

Slik utfører du en beregning for akuttmedisin
1 Trykk på Acute Care (akuttmedisin) i et fryst bilde.

Acute Care

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
2 Gjør følgende for hver måling du ønsker å utføre:
a Velg beregningslisten som inneholder målingen.

Velg en beregningsliste ved å trykke på

øverst i gjeldende liste og deretter på ønsket liste.

b Trykk på målenavnet.
c Plasser målepunktene ved å dra dem.
I en dopplermåling kan du dra målepunktet til et toppunkt i den systoliske bølgen og trykke på
Next (neste). Et nytt målepunkt vises. Dra det andre målepunktet til endediastolen av
bølgeformen.

d Lagre målingen. Trykk på Save (lagre) eller Save Set (lagre sett) under målenavnet.

Relaterte emner
Arbeidsark og rapporter
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Kardiologiske beregninger
Obstetriske beregninger
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Målereferanser
Nedenfor følger publiseringene og terminologien som er brukt for hvert beregningsresultat.
Terminologi og målinger er i samsvar med standarder publisert av American Institute of Ultrasound in
Medicine (AIUM).

Kardiologiske referanser
Akselerasjon (ACC) i cm/s2
Zwiebel, W.J. Introduction to Vascular Ultrasonography. 4th ed., W.B. Saunders Company, (2000),
52.
ACC = abs (delta hastighet/delta tid)
Akselerasjonstid (AT) i msek
Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The Echo Manual. 2nd ed., Lippincott, Williams, and Wilkins,
(1999), 219.
Aortaklaffareal (AVA) ved kontinuitetsligning i cm2
Reynolds, Terry. The Echocardiographer’s Pocket Reference. 2nd ed., School of Cardiac
Ultrasound, Arizona Heart Institute, (2000), 393, 442.
A2 = A1 * V1/V2
der:
A = A -klaffareal
2
o
A = LVOT-areal; V = LVOT1

1

hastighet; V = A -klaffhastighet
2
o
LVOT = venstre ventrikkels utløp

AVA (PVLVOT/PVAO) * CSALVOT
AVA (VTILVOT/VTIAO) * CSALVOT
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Kroppsoverflateareal (BSA) i m2
Grossman, W. Cardiac Catheterization and Angiography. Philadelphia: Lea and Febiger, (1980), 90.
BSA = 0,007184 * Vekst 0,425 * Høyde0,725
Vekt = kilogram
Høyde = centimeter
Indeksert minuttvolum (CI) i l/min/m2
Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The Echo Manual. 2nd Edition, Boston: Little, Brown and
Company, (1999), 59.
CI = CO/BSA
der:
CO = minuttvolum
BSA = kroppsoverflateareal

Minuttvolum (CO) i l/min
Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik The Echo Manual. 2nd ed., Lippincott, Williams, and Wilkins,
(1999), 59.
CO = (SV * HR)/1000
der:
CO = minuttvolum
SV = slagvolum
HR = hjertefrekvens

Tverrsnittsareal (CSA) i cm2
Reynolds, Terry. The Echocardiographer’s Pocket Reference. 2nd ed., School of Cardiac
Ultrasound, Arizona Heart Institute, (2000), 383.
CSA = 0,785 * D2
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der: D = diameter på den aktuelle anatomien
Deselerasjonstid i msek
Reynolds, Terry. The Echocardiographer’s Pocket Reference. 2nd ed., School of Cardiac
Ultrasound, Arizona Heart Institute, (2000), 453.
|tid a - tid b|
Delta-trykk: Delta-tid (dP:dT) i mmHg/s
Otto, C.M. Textbook of Clinical Echocardiography. 2nd ed., W.B. Saunders Company, (2000), 117,
118.
32 mmHg/tidsintervall i sekunder
E:A-forhold i cm/sek
E:A = hastighet E/hastighet A
E/Ea-forhold
Reynolds, Terry. The Echocardiographer’s Pocket Reference. 2nd ed., School of Cardiac
Ultrasound, Arizona Heart Institute, (2000), 225.
E-hastighet/Ea-hastighet
der:
E-hastighet = E-hastighet for mitralklaff
Ea = ringformet E-hastighet, også kjent som: E-prime

areal av effektiv regurgitasjonsåpning (ERO) i mm2
Reynolds, Terry. The Echocardiographer’s Pocket Reference. 2nd ed., School of Cardiac
Ultrasound, Arizona Heart Institute, (2000), 455.
ERO = 6,28 (r2) * Va/MR Vel
der:
r = radius
Va = aliashastighet
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Ejeksjonsfraksjon (EF), prosent
Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The Echo Manual. 2nd ed., Lippincott, Williams, and Wilkins,
(1999), 40.
EF = ((LVEDV – LVESV)/LVEDV) * 100 %
der:
EF = ejeksjonsfraksjon
LVEDV = venstre ventrikkels endediastoliske volum
LVESV = venstre ventrikkels endesystoliske volum

Forløpt tid (ET) i msek
ET = tid mellom hastighetsmarkører i millisekunder
Hjertefrekvens (HR) i spm
HR = tresifret verdi som legges inn av brukeren eller måles på M-modus- og dopplerbilde i én
hjertesyklus
Marginal fortykning av interventrikulært septum (IVS), prosent
Laurenceau, J. L., M.C. Malergue. The Essentials of Echocardiography. Le Hague: Martinus
Nijhoff, (1981), 71.
IVSFT = ((IVSS – IVSD)/IVSD) * 100 %
der:
IVSS = interventrikulær septumtykkelse ved systole
IVSD = interventrikulær septumtykkelse ved diastole

Isovolumisk relaksasjonstid (IVRT) i msek
Reynolds, Terry. The Echocardiographer’s Pocket Reference. School of Cardiac Ultrasound,
Arizona Heart Institute, (1993), 146.
|tid a - tid b|
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Venstre atrium / aorta (LA/Ao)
Feigenbaum, H. Echocardiography. Philadelphia: Lea and Febiger, (1994), 206, Figur 4-49.
Venstre ventrikkels endevolum (Teichholz) i ml
Teichholz, L.E., T. Kreulen, M.V. Herman, et. al. “Problems in echocardiographic volume
determinations: echocardiographic-angiographic correlations in the presence or absence of
asynergy.” American Journal of Cardiology, (1976), 37:7.
LVESV = (7,0 * LVDS3)/(2,4 + LVDS)
der:
LVESV = venstre ventrikkels endesystoliske volum
LVDS = venstre ventrikkels dimensjon ved systole

LVEDV = (7,0 * LVDD3)/(2,4 + LVDD)
der:
LVEDV = venstre ventrikkels endediastoliske volum
LVDD = venstre ventrikkels dimensjon ved diastole

Venstre ventrikkelmasse i g for 2D
Schiller, N.B., P.M. Shah, M. Crawford, et.al. "Recommendations for Quantification of the Left
Ventricle by Two-Dimensional Echocardiography." Journal of American Society of
Echocardiography. September-October 1998, 2:364.
LV-masse = 1,05 * {[(5/6) * A1 * (a + d + t)] - [(5/6) * A2 * (a + d)]}
der:
A1 = kortakseområde, diastole (Epi)
A2 = kortakseområde, diastole (Endo)
a = lang eller halvstor akse
d = trunkert halvstor akse fra den bredeste kortaksediameteren til mitralannulusplanet
t = myokardial tykkelse
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Venstre ventrikkelmasse i g for M-modus
Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The Echo Manual. 2nd Edition, Boston: Little, Brown and
Company, (1999), 39.
LV-masse = 1,04 [(LVID + PWT + IVST)3 – LVID3] * 0,8 + 0,6
der:
LVID = innvendig mål
PWT = tykkelse på bakre vegg
IVST = interventrikulær septal tykkelse
1,04 = myokardiets egenvekt
0,8 = korreksjonsfaktor

Venstre ventrikkels volum: Biplan-metode i ml
Schiller, N.B., P.M. Shah, M. Crawford, et.al. “Recommendations for Quantitation of the Left
Ventricle by Two-Dimensional Echocardiography.” Journal of American Society of
Echocardiography. September-October 1989, 2:362.

der:
V = volum i ml
a = diameter
b = diameter
n = antall segmenter (n=20)
L = lengde
i = segment

Venstre ventrikkels volum: Single Plane-metode i ml
Schiller, N.B., P.M. Shah, M. Crawford, et.al. “Recommendations for Quantitation of the Left
Ventricle by Two-Dimensional Echocardiography.” Journal of American Society of
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Echocardiography. September-October 1989, 2:362.

der:
V = volum
a = diameter
n = antall segmenter (n=20)
L = lengde
i = segment

Marginal reduksjon av venstre ventrikkels dimensjon (LVD), prosent
Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The Echo Manual. Boston: Little, Brown and Company, (1994),
43-44.
LVDFS = ((LVDD – LVDS)/LVDD) * 100 %
der:
LVDD = venstre ventrikkels dimensjon ved diastole
LVDS = venstre ventrikkels dimensjon ved systole

Marginal fortykning av venstre ventrikkels bakre vegg (LVPWFT), prosent
Laurenceau, J. L., M.C. Malergue. The Essentials of Echocardiography. Le Hague: Martinus
Nijhoff, (1981), 71.
LVPWFT = ((LVPWS – LVPWD)/LVPWD) * 100 %
der:
LVPWS = tykkelsen av venstre ventrikkels bakre vegg ved systole
LVPWD = tykkelsen av venstre ventrikkels bakre vegg ved diastole
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Gjennomsnittshastighet (Vmean) i cm/s
Vmean = gjennomsnittshastighet
Mitralklaffareal (MVA) i cm2
Reynolds, Terry. The Echocardiographer’s Pocket Reference. 2nd ed., School of Cardiac
Ultrasound, Arizona Heart Institute, (2000), 391, 452.
MVA = 220/PHT
der: PHT = trykkets halveringstid
Merk: 220 er en empirisk avledet konstant, og kan ikke forutsi nøyaktig mitralklaffearealet i
mitralproteseklaffer. Kontinuitetsligningen for mitralklaffearealet kan brukes i mitralproteseklaffer for
å forutsi det effektive åpningsarealet.

MV-strømningsfrekvens i ml/sek
Reynolds, Terry. The Echocardiographer’s Pocket Reference. 2nd ed., School of Cardiac
Ultrasound, Arizona Heart Institute, (2000), 396.
Strømning = 6,28 (r2) * Va
der:
r = radius
Va = aliashastighet

Trykkgradient (PGr) i mmHG
Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The Echo Manual. 2nd ed., Lippincott, Williams, and Wilkins,
(1999), 64.
PGr = 4 * (hastighet)2
Toppunkt for E-trykkgradient (E PG)
E PG = 4 * PE2
Toppunkt for A-trykkgradient (A PG)
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A PG = 4 * PA2
Toppunkt for trykkgradient (PGmax)
PGmax = 4 * PV2
Gjennomsnittlig trykkgradient (PGmean)
PGmean = gjennomsnitt av trykkgradienter/strømningsvarighet
Trykkhalveringstid (PHT) i msek
Reynolds, Terry. The Echocardiographer’s Pocket Reference. 2nd ed., School of Cardiac
Ultrasound, Arizona Heart Institute, (2000), 391.
PHT = DT * 0,29
der: DT = deselerasjonstid
Overflateareal for proksimal isovelositet (PISA) i cm2
Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The Echo Manual. 2nd ed., Boston: Little, Brown and Company,
(1999), 125.
PISA = 2 π r2
der:
2π = 6,28
r = aliasradius

Qp/Qs
Reynolds, Terry. The Echocardiographer’s Pocket Reference. 2nd ed., School of Cardiac
Ultrasound, Arizona Heart Institute, (2000), 400.
Qp/Qs = SV Qp-punkt/SV Qs-punkt
SV-plassering vil variere avhengig av shunt-plasseringen.
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Regurgitasjonsfraksjon (RF) i prosent
Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The Echo Manual. Boston: Little, Brown and Company, (1999),
125.
RF = RV/ MV SV
der:
RV = regurgitasjonsvolum
MV SV = mitralklaffens slagvolum

Regurgitasjonsvolum (RV) i ml
Reynolds, Terry. The Echocardiographer’s Pocket Reference. School of Cardiac Ultrasound,
Arizona Heart Institute, (2000), 396, 455.
RV = ERO * MR VTI
Høyre ventrikkels systoletrykk (RVSP) i mmHg
Reynolds, Terry. The Echocardiographer’s Pocket Reference. School of Cardiac Ultrasound,
Arizona Heart Institute, (1993), 152.
RVSP = 4 * (Vmax TR)2 + RAP
der: RAP = høyre atrielt trykk
S/D
Reynolds, Terry. The Echocardiographer’s Pocket Reference. 2nd ed., School of Cardiac
Ultrasound, Arizona Heart Institute, (2000), 217.
S-hastighet/ D-hastighet
der:
S-hastighet = lungevenens S-bølge
D-hastighet = lungevenens D-bølge

Målereferanser - 273

Slagindeks (SI) i ml/m2
Mosby’s Medical, Nursing, & Allied Health Dictionary, 4th ed., (1994), 1492.
SI = SV/BSA
der:
SV = slagvolum
BSA = kroppsoverflateareal

Slagvolum (SV) doppler i ml
Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The Echo Manual. 2nd ed., Lippincott, Williams, and Wilkins,
(1999), 40, 59, 62.
SV = (CSA * VTI)
der:
CSA = åpningens tverrsnittareal (LVOT-areal)
VTI = tidsintegral for hastighet til aortaklaffen

Slagvolum (SV) 2D- og M-modus i ml
Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The Echo Manual. 2nd ed., Boston: Little, Brown and Company,
(1994), 44.
SV = (LVEDV – LVESV)
der:
SV = slagvolum
LVEDV = endediastolisk volum
LVEDSV = endesystolisk volum

Trikuspidalklaffareal (TVA)
Reynolds, Terry. The Echocardiographer’s Pocket Reference. 2nd ed., School of Cardiac
Ultrasound, Arizona Heart Institute, (2000), 55, 391, 452.
TVA = 220 / PHT
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Tidsintegral for hastighet (VTI) i cm
Reynolds, Terry. The Echocardiographer’s Pocket Reference. 2nd ed., School of Cardiac
Ultrasound, Arizona Heart Institute, (2000), 383.
VTI = summering av abs (hastigheter [n])
der: Auto Trace (autosporing) – den avstanden (cm) blodet strømmer for hver ejeksjonsperiode.
Hastigheter er absolutte verdier.

Obstetriske referanser
Fostervannsindeks (AFI)
Jeng, C. J., et al. “Amniotic Fluid Index Measurement with the Four Quadrant Technique During
Pregnancy.” The Journal of Reproductive Medicine, 35:7 (July 1990), 674-677.
Gjennomsnittlig ultralydalder (AUA)
Systemet gir en AUA derivert fra komponentmålingene i målingstabellene.
Beregnet termin (EDD) ved hjelp av gjennomsnittlig ultralydalder (AUA)
Resultatene vises som måned/dag/år.
EDD = systemdato + (280 dager – AUA i dager)
Beregnet termin (EDD) ved hjelp av siste menstruasjonsperiode (LMP)
Datoen som er lagt inn i pasientinformasjonen for LMP må være forut for gjeldende dato.
Resultatene vises som måned/dag/år.
EDD = LMP-dato + 280 dager
Beregnetfostervekt(EFW)
Hadlock, F., et al. “Estimation of Fetal Weight with the Use of Head, Body, and Femur
Measurements, A Prospective Study.” American Journal of Obstetrics and Gynecology, 151:3
(February 1, 1985), 333-337.
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Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: SpringerVerlag, (1986), 154.
Osaka University. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. (July 20, 1990), 103-105.
Shepard M.J., V. A. Richards, R. L. Berkowitz, et al. “An Evaluation of Two Equations for
Predicting Fetal Weight by Ultrasound.” American Journal of Obstetrics and Gynecology, 142:1
(January 1, 1982), 47-54.
University of Tokyo, Shinozuka, N. FJSUM, et al. “Standard Values of Ultrasonographic Fetal
Biometry.” Japanese Journal of Medical Ultrasonics, 23:12 (1996), 880, Equation 1.
Fosteralder (GA) ved hjelp av siste menstruasjonsperiode (LMP)
Fosteralderen derivert fra LMP-datoen som er lagt inn i pasientskjemaet.
Resultatene vises i uker og dager, og beregnes som følger:
GA(LMP) = systemdato – LMP-dato
Fosteralder (GA) ved hjelp av siste menstruasjonsperiode (LMPd) derivert fra beregnet termin
(EDD)
Samme som GA ved EDD.
Fosteralderen derivert fra systemderivert LMP ved hjelp av beregnet termin lagt inn i
pasientskjemaet.
Resultatene vises i uker og dager, og beregnes som følger:
GA(LMPd) = systemdato – LMPd
Siste menstruasjonsperiode derivert (LMPd) ved hjelp av beregnet termin (EDD)
Resultatene vises som måned/dag/år.
LMPd(Estab. DD) = beregnet termin – 280 dager
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Tabeller over fosteralder
Omkrets av abdomen (AC)
Hadlock, F., et al. “Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth
Parameters.” Radiology, 152: (1984), 497-501.
Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: SpringerVerlag, (1986), 431.
University of Tokyo, Shinozuka, N. FJSUM, et al. “Standard Values of Ultrasonographic Fetal
Biometry.” Japanese Journal of Medical Ultrasonics, 23:12 (1996), 885.

Advarsel! Fosteralderen som beregnes av FUJIFILM SonoSite-systemet samsvarer ikke
med alderen i nevnte referanse for målingen av den abdominale omkretsen (AC) på 20,0 og
30,0 cm. Den implementerte algoritmen ekstrapolerer fosteralderen fra kurvens stigning for
alle tabellmålingene, fremfor å senke fosteralderen for en større AC-måling som er angitt i
referansetabellen. Dette resulterer i at fosteralderen alltid øker med en økning i AC.
Biparietal diameter (BPD)
Chitty, L. S. and D.G. Altman. “New charts for ultrasound dating of pregnancy.” Ultrasound in
Obstetrics and Gynecology 10: (1997), 174-179, Table 3.
Hadlock, F., et al. “Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth
Parameters.” Radiology, 152: (1984), 497-501.
Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: SpringerVerlag, (1986), 440.
Osaka University. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. (July 20, 1990), 98.
University of Tokyo, Shinozuka, N. FJSUM, et al. “Standard Values of Ultrasonographic Fetal
Biometry.” Japanese Journal of Medical Ultrasonics, 23:12 (1996), 885.
Cisterna Magna (CM)
Mahony, B.; P. Callen, R. Filly, and W. Hoddick. “The fetal cisterna magna.” Radiology, 153:
(December 1984), 773-776.
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Sittehøyde (CRL)
Hadlock, F., et al. “Fetal Crown-Rump Length: Re-evaluation of Relation to Menstrual Age (5-18
weeks) with High-Resolution, Real-Time Ultrasound.” Radiology, 182: (February 1992), 501-505.
Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: SpringerVerlag, (1986), 439.
Osaka University. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. (July 20, 1990), 20 and 96.
Tokyo University. “Gestational Weeks and Computation Methods.” Ultrasound Imaging
Diagnostics, 12:1 (1982-1), 24-25, Table 3.
Femurlengde (FL)
Chitty, L. S. and D.G. Altman. “New charts for ultrasound dating of pregnancy.” Ultrasound in
Obstetrics and Gynecology 10: (1997), 174-179, Table 8, 186.
Hadlock, F., et al. “Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth
Parameters.” Radiology, 152: (1984), 497-501.
Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: SpringerVerlag, (1986), 431.
Osaka University. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. (July 20, 1990), 101-102.
University of Tokyo, Shinozuka, N. FJSUM, et al. “Standard Values of Ultrasonographic Fetal
Biometry.” Japanese Journal of Medical Ultrasonics, 23:12 (1996), 886.
Tversnitt av fosterets torso (FTA)
Osaka University. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. (July 20, 1990), 99-100.
Fostersekk (GS)
Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: SpringerVerlag, (1986).
Nyberg, D.A., et al. “Transvaginal Ultrasound.” Mosby Yearbook, (1992), 76.
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Fostersekkmålinger gir en fosteralder basert på gjennomsnittet av én, to eller tre
avstandsmålinger. Nybergs fosteralderligning krever derimot alle tre avstandsmålinger for en
nøyaktig beregning.

Tokyo University. “Gestational Weeks and Computation Methods.” Ultrasound Imaging
Diagnostics, 12:1 (1982-1).
Hodemål i omkrets (HC)
Chitty, L. S. and D.G. Altman. “New charts for ultrasound dating of pregnancy.” Ultrasound in
Obstetrics and Gynecology 10: (1997), 174-191, Table 5, 182.
Hadlock, F., et al. “Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth
Parameters.” Radiology, 152: (1984), 497-501.
Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: SpringerVerlag, (1986), 431.
Humerus (HL)
Jeanty, P.; F. Rodesch; D. Delbeke; J. E. Dumont. “Estimate of Gestational Age from
Measurements of Fetal Long Bones.” Journal of Ultrasound in Medicine. 3: (February 1984), 75-79
Occipito-frontaldiameter (OFD)
Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: SpringerVerlag, (1986), 431.
Tibia
Jeanty, P.; F. Rodesch; D. Delbeke; J. E. Dumont. “Estimate of Gestational Age from
Measurements of Fetal Long Bones.” Journal of Ultrasound in Medicine. 3: (February 1984), 75-79.
Transversal torso-diameter (TTD)
Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: SpringerVerlag, (1986), 431.
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Tabeller for vekstanalyse
Omkrets av abdomen (AC)
Chitty, Lyn S. et al. “Charts of Fetal Size: 3. Abdominal Measurements.” British Journal of
Obstetrics and Gynaecology 101: (February 1994), 131, Appendix: AC-Derived.
Hadlock, F., et al. “Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth
Parameters.” Radiology, 152: (1984), 497-501.
Jeanty P., E. Cousaert, and F. Cantraine. “Normal Growth of the Abdominal Perimeter.” American
Journal of Perinatology, 1: (January 1984), 129-135.
(Også publisert i Hansmann, Hackeloer, Staudach, Wittman. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics
and Gynecology. Springer-Verlag, New York, (1986), 179, Table 7.13.)

Biparietal diameter (BPD)
Chitty, Lyn S. et al. “Charts of Fetal Size: 2. Head Measurements.” British Journal of Obstetrics
and Gynaecology 101: (January 1994), 43, Appendix: BPD-Outer-Inner.
Hadlock, F., et al. “Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth
Parameters.” Radiology, 152: (1984), 497-501.
Jeanty P., E. Cousaert, and F. Cantraine. “A Longitudinal Study of Fetal Limb Growth.” American
Journal of Perinatology, 1: (January 1984), 136-144, Table 5.
(Også publisert i Hansmann, Hackeloer, Staudach, Wittman. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics
and Gynecology. Springer-Verlag, New York, (1986), 176, Table 7.8.)

Beregnetfostervekt(EFW)
Brenner, William E.; D. A. Edelman; C. H. Hendricks. “A standard of fetal growth for the United
States of America,” American Journal of Obstetrics and Gynecology, 126: 5 (November 1, 1976),
555-564; Table II.
Hadlock F., et al. “In Utero Analysis of Fetal Growth: A Sonographic Weight Standard.” Radiology,
181: (1991), 129-133.
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Jeanty, Philippe, F. Cantraine, R. Romero, E. Cousaert, and J. Hobbins. “A Longitudinal Study of
Fetal Weight Growth.” Journal of Ultrasound in Medicine, 3: (July 1984), 321-328, Table 1.
(Også publisert i Hansmann, Hackeloer, Staudach og Wittman. Ultrasound Diagnosis in
Obstetrics and Gynecology. Springer-Verlag, New York, (1986), 186, Table 7.20.)

Femurlengde (FL)
Chitty, Lyn S. et al. “Charts of Fetal Size: 4. Femur Length.” British Journal of Obstetrics and
Gynaecology 101: (February 1994), 135.
Hadlock, F., et al. “Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth
Parameters.” Radiology, 152: (1984), 497-501.
Jeanty P, E. Cousaert, and F. Cantraine. “A Longitudinal Study of Fetal Limb Growth.” American
Journal of Perinatology, 1: (January 1984), 136-144, Table 5.
(Også publisert i Hansmann, Hackeloer, Staudach, Wittman. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics
and Gynecology. Springer-Verlag, New York, (1986), 182, Table 7.17.)

Hodemål i omkrets (HC)
Chitty, Lyn S., et al. “Charts of Fetal Size: 2. Head Measurements.” British Journal of Obstetrics
and Gynaecology 101: (January 1994), 43, Appendix: HC-Derived.
Hadlock, F., et al. “Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth
Parameters.” Radiology, 152: (1984), 497-501.
Jeanty P, E. Cousaert, and F. Cantraine. “A longitudinal study of Fetal Head Biometry.” American J
of Perinatology, 1: (January 1984), 118-128, Table 3.
(Også publisert i Hansmann, Hackeloer, Staudach, Wittman. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics
and Gynecology. Springer-Verlag, New York, (1986), 176, Table 7.8.)

Hodeomkrets (HC)/Abdominal omkrets (AC)
Campbell S., Thoms Alison. “Ultrasound Measurements of the Fetal Head to Abdomen
Circumference Ratio in the Assessment of Growth Retardation,” British Journal of Obstetrics and
Gynaecology, 84: (March 1977), 165-174.
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Forholdsberegninger
FL/AC-forhold
Hadlock F.P., R. L. Deter, R. B. Harrist, E. Roecker, and S.K. Park. “A Date Independent Predictor
of Intrauterine Growth Retardation: Femur Length/Abdominal Circumference Ratio,” American
Journal of Roentgenology, 141: (November 1983), 979-984.
FL/BPD-forhold
Hohler, C.W., and T.A. Quetel. “Comparison of Ultrasound Femur Length and Biparietal Diameter
in Late Pregnancy,” American Journal of Obstetrics and Gynecology, 141:7 (Dec. 1 1981), 759-762.
FL/HC-forhold
Hadlock F.P., R. B. Harrist, Y. Shah, and S. K. Park. “The Femur Length/Head Circumference
Relation in Obstetric Sonography.” Journal of Ultrasound in Medicine, 3: (October 1984), 439-442.
HC/AC-forhold
Campbell S., Thoms Alison. “Ultrasound Measurements of the Fetal Head to Abdomen
Circumference Ratio in the Assessment of Growth Retardation,” British Journal of Obstetrics and
Gynaecology, 84: (March 1977), 165-174.

Generelle referanser
+/x eller forholdet mellom S/D
+/x = abs (hastighet A/hastighet B)
der:
A = hastighetsmarkør +
B = hastighetsmarkør x

Akselerasjonsindeks (ACC)
Zwiebel, W.J. Introduction to Vascular Ultrasonography, 4th ed., W.B. Saunders Company, (2000),
52.
ACC = abs (delta hastighet/delta tid)
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Forløpt tid (ET)
ET = tid mellom hastighetsmarkører i millisekunder
Hoftevinkel/d:D-forhold
Graf, R. “Fundamentals of Sonographic Diagnosis of Infant Hip Dysplasia.” Journal of Pediatric
Orthopedics, Vol. 4, No. 6: 735-740, 1984.
Morin, C., Harcke, H., MacEwen, G. “The Infant Hip: Real-Time US Assessment of Acetabular
Development.” Radiology, 177: 673-677, December 1985.
Prosent arealreduksjon
Taylor K.J.W., P.N. Burns, P. Breslau. Clinical Applications of Doppler Ultrasound, Raven Press,
N.Y., (1988), 130-136.
Zwiebel W.J., J.A. Zagzebski, A.B. Crummy, et al. “Correlation of peak Doppler frequency with
lumen narrowing in carotid stenosis.” Stroke, 3: (1982), 386-391.
% arealreduksjon = (1 - A2(cm2)/A1(cm2)) * 100
der:
A1 = opprinnelig areal av blodkaret i kvadratcentimeter
A2 = redusert areal av blodkaret i kvadratcentimeter

Prosent diameterreduksjon
Handa, Nobuo et al., “Echo-Doppler Velocimeter in the Diagnosis of Hypertensive Patients: The
Renal Artery Doppler Technique,” Ultrasound in Medicine and Biology, 12:12 (1986), 945-952.
% diameterreduksjon = (1 - D2 (cm)/D1 (cm)) * 100
der:
D1 = opprinnelig diameter på blodkaret i cm
D2 = redusert diameter på blodkaret i cm
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Trykkgradient (PGr) i mmHG
Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The Echo Manual. 2nd ed., Lippincott, Williams, and Wilkins,
(1999), 64.
4 * (hastighet)2
Toppunkt for E-trykkgradient (E PG)
E PG = 4 * PE2
Toppunkt for A-trykkgradient (A PG)
A PG = 4 * PA2
Toppunkt for trykkgradient (PGmax)
PGmax = 4 * PV2
Gjennomsnittlig trykkgradient (PGmean)
PGmean = 4 * Vmax2
Pulsativ indeks (PI)
Kurtz, A.B., W.D. Middleton. Ultrasound-the Requisites. Mosby Year Book, Inc., (1996), 469.
PI = (PSV – EDV)/V
der:
PSV = toppunkt for systolisk hastighet
EDV = endediastolisk hastighet
V = gjennomsnittlig strømningshastighet gjennom hele den kardiale syklusen
Merk: Ved bruk av Auto Measure (automatisk måling) er gjennomsnittlig strømningshastighet TAP
(toppunkt av gjennomsnittstid).

Resistivitetsindeks (RI)
Kurtz, A.B., W.D. Middleton. Ultrasound-the Requisites. Mosby Year Book, Inc., (1996), 467.
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RI = abs ((hastighet A – hastighet B)/hastighet A) i målinger
der:
A = hastighetsmarkør +
B = hastighetsmarkør x

Tid gjennomsnittlig (TAM) i cm/s
TAM = gjennomsnittlig (gjennomsnittlig kurve)
Toppunkt av tidsgjennomsnitt (TAP) i cm/s
TAP = toppunkt (toppkurve)
Volum (vol)
Beyer, W.H. Standard Mathematical Tables, 28th ed., CRC Press, Boca Raton, FL, (1987), 131.
Volum – blære
Dicuio, M., et.al. "Measurements of urinary bladder volume: comparison of five ultrasound
calculation methods in volunteers." Arch. Ital. Urol Androl,(2005) Mar:77(1):60-2 .
Volum – strømningshastighet (VF) i ml/m
Allan, Paul L. et al. Clinical Doppler Ultrasound, 4th ed., Harcourt Publishers Limited. (2000), 36-38.
Én av følgende, avhengig av innstillingen Live Trace (sanntidskurve):
VF = CSA * TAM * 0,06
VF = CSA * TAP * 0,06

Volum – follikkel
Raine-Fenning, N. et al.Ultrasound in Obstetrics & Gynecology (2008), Volume 31, Issue 6, John
Wiley & Sons, Ltd., 691–696.
Volum – eggstokk
Balen, A.H., Laven, J.S., Tan, S.L, Dewailly, D. "Ultrasound assessment of the polycystic ovary:
international consensus definitions." Human Reproduction Update, (2003), Vol.9, No.6 pp. 505-
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514.
Volum – livmor
Wiener, J. J. and Newcombe, R. G. "Measurements of uterine volume: a comparison between
measurements by ultrasonography and by water displacement." J. Clin. Ultrasound, (1992) 20 (7),
457–460.
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Arbeidsark og rapporter
Systemet samler pasientinformasjon, beregningsresultater og arbeidsarkfunn i en pasientrapport. Du
kan vise og redigere rapportforhåndsvisningen og arbeidsarkene når som helst frem til undersøkelsen
er avsluttet. Etter at undersøkelsen er avsluttet, kan du vise pasientrapporten (se "Visning av rapporter
og arbeidsark etter at undersøkelsen er avsluttet" på side 293).
Verdien til en beregning vises kun i rapporten hvis beregningen er lagret. Pundsymbolet (#) viser til en
verdi som er utenfor referanseområdet (for eksempel for liten eller for stor). Beregningsverdier som er
utenfor referanseområdet, inkluderes ikke i avledede beregninger (for eksempel gjennomsnitt).
Beregninger vises i den rekkefølgen de ble lagret.
Når du arkiverer eller eksporterer undersøkelsen, blir rapporten inkludert i undersøkelsen.
Hvis funksjonene er lisensiert på systemet, vil akuttmedisinske arbeidsark og MSK-arbeidsark være
tilgjengelige. Se "Arbeidsark for akuttmedisin og MSK" på side 291.

Rapportforhåndsvisning
Slik viser du rapportforhåndsvisningen
1 Trykk på WORKSHEETS (arbeidsark).

WORKSHEETS
2 (Arteriell eller kardiologisk undersøkelse) Trykk på Summary (sammendrag) eller Calculations
(beregninger) i listen Report Preview (rapportforhåndsvisning). Gjennomsnittet av detaljoppføringene
brukes i sammendraget.
Du kan veksle mellom disse visningene etter behov.
Avslutt rapportforhåndsvisningen og gå tilbake til avbildning ved å trykke på Done (ferdig).

Done
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Slik sletter du beregningsverdier fra den forhåndsviste rapporten
1 Vis rapportforhåndsvisningen.
2 (Arteriell eller kardiologisk undersøkelse) Trykk på Calculations (beregninger).
3 Velg verdien, og trykk på Delete (slett).

Delete

Sletting av enkelte målinger sletter også målinger som er relatert til disse. Slettede målinger er ikke
inkludert i sammendragsinformasjonen.

Arterial and cardiac reports
(Arteriell) Endre ICA/CCA-forhold
1 Vis den arterielle rapportforhåndsvisningen.
2 Trykk på Summary (sammendrag).
3 Velg målinger for ICA/CCA-forholdet for både høyre og venstre side i listen Ratio (forhold).

(Kardiologisk) Justere RA-trykk
1 Vis den kardiologiske rapportforhåndsvisningen.
2 Trykk på Summary (sammendrag).
3 Velg ønsket verdi fra RA-listen.
Hvis RA-trykket endres fra standardverdien 5 MmHG, påvirkes resultatet av RVSP-beregningen.

Obstetrikkrapporter
De obstetriske beregningsrapportene har et felt for signering av utskrevne rapporter.
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Slik viser du forhåndsvisning av OB-tvillingrapporten
♦ Gjør ett av følgende i den obstetriske rapportforhåndsvisningen:
l

Du kan vise rapportforhåndsvisning for én tvilling ved å trykke på Twin A (tvilling A) eller Twin B
(tvilling B).

l

Du kan vise begge tvillingene i én rapportforhåndsvisning ved å trykke på Compare
(sammenlign).

Slik fyller du ut en sjekkliste for OB-anatomi
Du kan dokumentere gjennomgått anatomi.
1 I den obstetriske rapportforhåndsvisningen trykker du på Anatomy Checklist (sjekkliste for
anatomi).
2 Gjør følgende:
l

Velg avkrysningsboksene.

l

Legg inn Fetal Lie (fosterleie).

l

Legg inn Plac Location (morkakeplassering), og velg graderingsmetode (0, I, II eller III) fra
tilhørende liste.

l

Velg Gender (kjønn).

Slik fullfører du OB-biofysisk profil
♦ Velg verdier under Biophysical Profile (biofysisk profil) i den obstetriske rapportforhåndsvisningen.
Totalverdien beregnes når verdier er valgt. NST (ikke-stress-test) er valgfri.

Obstetrikkgrafer
Du kan vise obstetriske diagrammer hvis tekstboksen LMP eller EDD er fylt ut i pasientskjemaet, og
hvis det er valgt en vekstanalyseforfatter for målingen (se "Innstillinger for obstetriske beregninger " på
side 42).

Arbeidsark og rapporter - 289

Slik viser du obstetrikkgrafer
1 Trykk på WORKSHEETS (arbeidsark).

WORKSHEETS
2 Trykk på Graphs (diagrammer).
3 Velg ønsket måling og forfatter i listen Graphs (diagrammer).
Diagrammet for den valgte målingen vises.
For tvillinger tegnes begge målingssett på samme diagram.
4 (Valgfritt) Trykk på Save (lagre) for å lagre gjeldende diagramside som et bilde du kan gjennomgå
som en del av undersøkelsen. (Se "Gjennomgang" på side 295.)

Save

5 (Valgfritt) Trykk på Print Page (skriv ut side) for å skrive ut gjeldende diagramside.

Print Page

Trykk på Done (ferdig) for å gå tilbake til sanntidsavbildning.

Done
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Arbeidsark for akuttmedisin og MSK
Arbeidsark for akuttmedisin og MSK (muskel og skjelett) er lisensierte funksjoner som inkluderer
pasientinformasjon, tekstbokser og prosedyreinformasjon fra ultralydsystemet. Akuttmedisinske
arbeidsark inkluderer resultater fra målinger og beregninger som utføres fra de akuttmedisinske
beregningslistene.

Slik viser du et arbeidsark for akuttmedisin eller MSK
1 Trykk på WORKSHEETS (arbeidsark).

WORKSHEETS
2 Trykk på Acute Care Worksheets (akuttmedisinske arbeidsark) eller MSK Worksheets (MSKarbeidsark).
3 Trykk på et arbeidsark i listen.
Gå ut av arbeidsarket og tilbake til avbildning ved å trykke på Done (ferdig).

Done

Slik redigerer du et arbeidsark for akuttmedisin eller MSK
Du kan redigere arbeidsark på systemet frem til undersøkelsen er avsluttet.
1 Legg inn informasjon i arbeidsarket:
l

Indications (indikasjoner)
o

(Akuttmedisinske arbeidsark) Velg flere indikasjoner, eller velg Other Indications (andre
indikasjoner) for å legge inn ytterligere informasjon.

o

(MSK-arbeidsark) Legg inn indikasjoner i tekstboksen Indications (indikasjoner).
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l

(Kun akuttmedisinske arbeidsark) Views (visninger) Velg alternativer for å gjenspeile visningene
som er innhentet. Velg Other Views (andre visninger) for å legge inn ytterligere informasjon.

l

(Kun akuttmedisinske arbeidsark) Findings (funn) Du kan velge flere alternativer i området
Findings (funn). Velg Other Findings (andre funn) for å legge inn ytterligere informasjon.

l

(Kun akuttmedisinske arbeidsark) Interpretation (tolkning) Du kan velge flere alternativer i
området Interpretation (tolkning). Velg Other Interpretations (andre tolkninger) for å legge inn
ytterligere informasjon.

l

(Kun MSK-arbeidsark) Procedure Details and Conclusions (prosedyredetaljer og
konklusjoner). Du kan velge flere alternativer i området Procedure Details and Conclusions
(prosedyredetaljer og konklusjoner). Legg inn kommentarer i tekstboksen Comments
(kommentarer).

2 (Kun akuttmedisinske arbeidsark) Slett en beregningsverdi ved å velge verdien og trykke på Delete
(slett).

Delete

3 Trykk på Done (ferdig).

Done

Utskrift av rapporter og arbeidsark
Du kan skrive ut gjeldende side i en rapportforhåndsvisning eller et arbeidsark, eller hele
rapportforhåndsvisningen eller arbeidsarket.

Slik skriver du ut hele rapportforhåndsvisningen eller arbeidsarket
1 Vis rapportforhåndsvisningen eller arbeidsarket.
2 Gjør ett av følgende:
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l

Skriv ut hele rapportforhåndsvisningen eller arbeidsarket ved å trykke på Print All (skriv ut alt).

Print All

l

Skriv ut gjeldende side ved å trykke på Print Page (skriv ut side).

Print Page

Visning av rapporter og arbeidsark etter at undersøkelsen er
avsluttet
Når du avslutter en undersøkelse, lagrer systemet pasientrapporten med alle målinger og beregninger
som er utført under undersøkelsen, inkludert data i arbeidsark for akuttmedisin eller MSK hvis disse
funksjonene er tilgjengelige.

Slik viser du rapporter og arbeidsark etter at undersøkelsen er avsluttet
1 Trykk på REVIEW (gjennomgang).

REVIEW
2 Trykk på Patient List (pasientliste).

Patient List

3 Velg en undersøkelse.
4 Trykk på Thumbnails (miniatyrbilder).
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5 Trykk på Report (rapport).

Report

Systemet viser den lesbare rapporten og eventuelle tilhørende arbeidsark.
6 Trykk på Done (ferdig) for å gå tilbake til pasientlisten.

Done

Relaterte emner
Gjennomgang
DICOM
Innlegging av pasientinformasjon
Utskrift av bilder
Akuttmedisinske beregninger
Kardiologiske beregninger
Obstetriske beregninger
Arkivering og eksport
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295
88
77
302
259
225
250
304

Gjennomgang
Du kan gjennomgå bilder og videoklipp fra både gjeldende og fullførte undersøkelser.

Forsiktig! Hvis ikonet for ledig lagringskapasitet

ikke vises i området for
systemstatus, kan det ha oppstått en feil i den interne lagringen. Kontakt FUJIFILM
SonoSites tekniske brukerstøtte. (Se "Slik får du hjelp" på side 3.)

Pasientliste
Pasientlisten organiserer lagrede bilder og videoklipp i pasientundersøkelser. Du kan sortere
pasientlisten, vise og slette undersøkelser, redigere pasientinformasjon og legge til bilder og videoklipp
i en eksisterende undersøkelse.
Fra pasientlisten kan du også eksportere undersøkelser til en USB-minnepinne, velge et
rutingalternativ som skal tilknyttes en undersøkelse, eller arkivere undersøkelser på en DICOMarkiveringsserver. Se Relaterte emner.
Kolonneoverskrifter i pasientlisten angir:
l

Name (navn) Pasientnavn

l

ID Pasient-ID

l

Date/Time (dato/klokkeslett) Dato og klokkeslett for undersøkelsen

l

l

l

l

Brukeren som utførte undersøkelsen

Antall bilder og videoklipp som er lagret med undersøkelsen

Undersøkelsens arkiveringsstatus

Undersøkelsens eksportstatus
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Slik viser du pasientlisten
1 Gjør ett av følgende:
l

Trykk på REVIEW (gjennomgang) og deretter på Patient List (pasientliste).

REVIEW

Patient List

l

Trykk på Patient (pasient) og deretter på Patient List (pasientliste).

PATIENT

Slik sorterer du pasientlisten
Pasientlisten sorteres som standard etter dato og klokkeslett, med den nyeste pasientfilen først. Du
kan sortere pasientlisten på nytt.
♦ Trykk på kolonneoverskriften du ønsker å sortere etter. Trykk på den én gang til for å sortere i
omvendt rekkefølge.

Slik velger du alle undersøkelser i pasientlisten
♦ Trykk på Select All (velg alle).

Select All

For å oppheve valget av alle undersøkelsene, trykk på Clear All (fjern alle).
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Slik sletter du en undersøkelse
1 Velg avkrysningsboksen ved siden av én eller flere undersøkelser i pasientlisten.
2 Trykk på Delete (slett).

Delete

Slik viser du undersøkelsesinformasjon
1 Trykk på undersøkelsen i pasientlisten.
2 Trykk på Info (info).

Info

Slik redigerer du pasientinformasjon fra pasientlisten
Du kan redigere pasientinformasjon i pasientlisten i stedet for i pasientskjemaet hvis undersøkelsen er
avsluttet, men ikke eksportert eller arkivert.
1 Trykk på undersøkelsen i pasientlisten.
2 Trykk på Edit (rediger).

Edit

3 Fyll ut tekstboksene. og trykk på Done (ferdig).

Gjennomgang - 297

Done

Slik legger du til bilder og videoklipp til en pasientundersøkelse
Selv om du ikke kan legge til bilder og videoklipp i en pasientundersøkelse som er avsluttet, kan du
automatisk starte en ny pasientundersøkelse som inneholder samme pasientinformasjon. Avhengig av
arkiveringssystemet vil de to undersøkelsene vises som én undersøkelse når de er eksportert eller
arkivert.
1 Trykk på undersøkelsen i pasientlisten.
2 Trykk på Append (legg til).

Append

Et nytt pasientskjema vises. Skjemaet inneholder samme informasjon som undersøkelsen du
valgte.

Gjennomgang av bilder og videoklipp
Du kan bare gjennomgå bilder og videoklipp i én pasientundersøkelse om gangen. Systemet viser
bilder og videoklipp i den rekkefølgen de ble lagret.
Videoklipp spilles automatisk av etter innlasting. Innlastingstiden avhenger av lengden på videoklippet.

Slik gjennomgår du bilder og videoklipp
1 Trykk på REVIEW (gjennomgang) og gjør ett av følgende:

REVIEW
l

Gå gjennom den aktuelle undersøkelsen.
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l

Gå gjennom en fullført undersøkelse: Trykk på Patient List (pasientliste). I pasientlisten, trykk
på undersøkelsen og deretter på Thumbnails (miniatyrbilder).

Patient List

Thumbnails

2 Gjør følgende:
l

Hvis du vil vise forrige eller neste bilde eller videoklipp, trykker du på Prev (forrige) eller Next
(neste).

Prev

Next

l

Hvis du vil vise bilder eller videoklipp i fullskjerm, trykker du på Full Screen (fullskjerm). Sveip
mot venstre eller høyre for å vise forrige eller neste bilde eller videoklipp.

Full Screen

Hvis du vil gå tilbake til flerbildevisning, trykker du på Thumbnails (miniatyrbilder).
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Thumbnails

3 (Kun videoklipp) Gjør følgende:

l

Stopp videoklippet midlertidig ved å trykke på

l

Spill av videoklippet ved å trykke på

l

Velg avspillingshastighet ved å trykke på

l

Gå forover bilde for bilde ved å trykke på

l

Gå bakover bilde for bilde ved å trykke på

.

.

.

.

.

4 (Valgfritt) Gjør følgende:
l

Merk et bilde eller en bilderute fra et videoklipp. (Se "Merking under gjennomgang" på side 198.)

l

Vis rapporten. (Se "Arbeidsark og rapporter" på side 287.)

l

Slett et bilde eller videoklipp: Velg bildet eller videoklippet, og trykk deretter på Delete (slett).

Delete

5 Gå tilbake til pasientlisten ved å trykke på Patient List (pasientliste), eller gå tilbake til avbildning
ved å trykke på Done (ferdig).
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Patient List

Done

Relaterte emner
Merking av bilder
Arbeidsark og rapporter
Arkivering og eksport
Rutingvalg
Utskrift av bilder
Lagring av bilder og videoklipp

194
287
304
107
302
178
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Utskrift av bilder
For å få informasjon om utskrift av arbeidsark og rapporter eller om DICOM-utskrift, se Relaterte
emner.

Slik skriver du ut under avbildning
1 Kontroller at strømknappen på skriveren er på.
2 Vis bildet på skjermen og trykk på Print (skriv ut).

Print

Merk: Du kan også konfigurere systemet slik at fotbryteren kan brukes til å skrive ut (se
"Brukerprofilinnstilinger" på side 65).

Slik skriver du ut et lagret bilde fra en gjeldende eller avsluttet undersøkelse
1 Kontroller at strømknappen på skriveren er på.
2 Trykk på REVIEW (gjennomgang).

REVIEW
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3 Gjør ett av følgende:
l

Velg avkrysningsboksen til et bilde fra en gjeldende undersøkelse.

l

Velg et bilde fra en avsluttet undersøkelse: Trykk på Patient List (pasientliste), trykk på
undersøkelsen, trykk på Thumbnails (miniatyrbilder), og velg deretter avkrysningsboksen til et
bilde.

Patient List

Thumbnails

4 Trykk på Full Screen (fullskjerm).

Full Screen

5 Trykk på Print (skriv ut).

Print

Relaterte emner
Arkivering og eksport
Gjennomgang
Arbeidsark og rapporter

304
295
287
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Arkivering og eksport
Pasientlisten organiserer lagrede bilder og videoklipp i pasientundersøkelser.
Du kan arkivere undersøkelser fra pasientlisten på en DICOM-arkivserver, eller skrive dem ut på en
DICOM-skriver. Du kan eksportere undersøkelser til en USB-minnepinne.

Arkivering av undersøkelser
Hvis du har konfigurert systemet for DICOM-overføring, arkiverer systemet automatisk lagrede bilder
og videoklipp – sammen med pasientrapporten – på DICOM-enheter. Hvis du har konfigurert systemet
for tilkobling til en DICOM-skriver, blir undersøkelser og skrevet ut når de arkiveres.
Systemet arkiverer bilder og videoklipp enten under eller etter undersøkelsen, avhengig av hvilke
innstillinger du har valgt for innstillingen Transfer Images (bildeoverføring) på konfigurasjonssiden
Location (plassering). (Undersøkelser skrives ikke ut før etter undersøkelsen.)
Du kan også arkivere undersøkelser manuelt.

Ikonet for pågående arkivering
animeres når pasientundersøkelser arkiveres. Ventende
undersøkelser arkiveres fra toppen av pasientlisten.

Slik bekrefter du at undersøkelsene ble overført
1 Trykk på REVIEW (gjennomgang).

REVIEW
2 Trykk på Patient List (pasientliste).

Patient List

Arkivering og eksport - 304

Kolonnen

l

l

l

l

viser status på overføringen av undersøkelsen.

Pasientundersøkelsen er arkivert.

Arkiveringen av pasientundersøkelsen er stoppet. Innstillingene for nettverkstilkobling kan
være feil (se "Tilkobling til nettverket " på side 89), eller det kan ha oppstått et nettverks- eller
serverproblem. Undersøkelsen må arkiveres manuelt (se "Slik arkiverer du undersøkelser
manuelt" på side 306).

Lagringsbestemmelsen var vellykket.

Lagringsbestemmelsen for denne undersøkelsen er avvist.

Undersøkelser uten statusmarkører venter på å bli arkivert.

Slik viser du informasjon om en undersøkelse
Du kan vise informasjon om en undersøkelse, inkludert overføringsdetaljer.
1 Trykk på REVIEW (gjennomgang).

REVIEW
2 Trykk på Patient List (pasientliste).

Patient List

3 Velg undersøkelsen i pasientlisten.
4 Trykk på Info (info).
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Info

Slik arkiverer du undersøkelser manuelt
1 Kontroller følgende:
l

Den korrekte plasseringen er valgt. (Se "Tilkoblingsinnstillinger" på side 52.)

l

Hvis systemet er koblet til et nettverk via en Ethernet-forbindelse, vil LAN link-lampen (grønn
LED) ved siden av Ethernet-kontakten lyse.

l

Ved bruk av trådløs tilkobling vises ikonet for trådløs tilkobling
på skjermen.

2 Trykk på REVIEW (gjennomgang).

REVIEW
3 Trykk på Patient List (pasientliste).

Patient List

4 Velg avkrysningsboksen ved siden av en eller flere undersøkelser.
5 Trykk på Archive (arkiv). (Systemet fjerner eventuelle statusmarkører.)

Archive
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i området for systemstatus

To manually request storage commitment
1 Trykk på REVIEW (gjennomgang).

REVIEW
2 Trykk på Patient List (pasientliste).

Patient List

3 Velg avkrysningsboksen ved siden av en eller flere undersøkelser.
4 Trykk på SCommit (lagringsbestemmelse).

SCommit

Slik avslutter du MPPS for en undersøkelse
Du kan avbryte MPPS for en undersøkelse før undersøkelsen er avsluttet.
♦ Trykk på Discontinue (avslutt) i pasientskjemaet.

Discontinue
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Eksport av undersøkelser
Forsiktig! For å unngå å miste data eller skade USB-minnepinnen må du ikke ta ut USBminnepennen eller slå av ultralydsystemet under eksport. Du må heller ikke utsette USBminnepinnen for støt eller trykk mens den er koblet til systemet. Kontakten kan bli ødelagt.
Du kan eksportere pasientundersøkelser når de er avsluttet så sant systemadministrator ikke har
deaktivert USB-eksport (se "Avslutning av undersøkelsen" på side 86 og "Administrasjonsinnstillinger"
på side 32.) Undersøkelser inkluderer bilder, videoklipp og pasientrapporten.
En USB-minnepinne brukes til midlertidig lagring av bilder og videoklipp. Arkiver pasientundersøkelser
regelmessig.

Slik eksporterer du en pasientundersøkelse til en USB-minnepinne manuelt
1 Spesifiser filformatet til eksporterte bilder. (Se "USB-innstillinger" på side 71.)
2 Trykk på REVIEW (gjennomgang).

REVIEW
3 Trykk på Patient List (pasientliste).

Patient List

4 Koble til en USB-minnepinne (se "USB-enheter" på side 23).
5 Velg avkrysningsboksen ved siden av en eller flere undersøkelser i pasientlisten.
6 Trykk på Export USB (eksporter til USB). Det vises en liste over USB-enheter.

Export USB
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7 Velg USB-minnepinnen. Hvis du vil skjule pasientinformasjon, opphever du valget av Include
patient information on images and video clips (inkluder pasientinformasjon på bilder og
videoklipp).
8 Trykk på Export (eksporter).

Export

Filene er ferdig eksportert cirka fem sekunder etter at USB-animasjonen stopper. Hvis du fjerner USBminnepinnen eller slår av systemet under eksport av data, kan de eksporterte filene blir ødelagte eller
ufullstendige. Trykk på Cancel (avbryt) for å stanse en pågående eksport.

Cancel

Kolonnen

i pasientlisten angir om systemet har eksportert undersøkelsen.

Slik eksporterer du en pasientundersøkelse til en USB-minnepinne automatisk
1 Kontroller at automatisk eksport er aktivert. Se "To specify export options " på side 71.
2 Sett inn en USB-minnepinne i en USB-port på siden av systemet.
3 Avslutt undersøkelsen.

Relaterte emner
USB-innstillinger
DICOM
Utskrift av bilder
Gjennomgang
Arbeidsark og rapporter
Lagring av bilder og videoklipp

71
88
302
295
287
178
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DVR-opptak
Du kan ta opp videoklipp av det som vises på skjermen på en USB-minnepinne som er satt inn i DVR
USB-porten. Klipp lagres som MP4-filer. Du kan kopiere opptakene til en annen enhet.
Du kan ikke ta opp videoklipp hvis systemadministratoren har valgt Disable USB Export (deaktiver
USB-eksport) i administrasjonsoppsettene. (Se "Administrasjonsinnstillinger" på side 32.)

Slik tar du opp på DVR
1 Kontroller at det er satt inn en USB-minnepinne i DVR USB-porten.
DVR USB-porten sitter bak på stativets dokkingstasjon og er merket med DVR Only (kun DVR).
Se "Porter " på side 12.
2 Trykk på Rec (opptak) øverst til høyre i berøringspanelet.

Rec
Merk: Du kan også konfigurere systemet slik at fotbryteren kan brukes til opptak (se
"Brukerprofilinnstilinger" på side 65).

Systemet starter opptak til USB-minnepinnen i DVR-porten og viser en blinkende opptaksindikator
.
Merk: Hvis Rec (opptak) ikke er tilgjengelig, kontrollerer du at det er satt inn en USB-minnepinne i DVRporten og at USB-minnepinnen ikke er full.

3 Avslutt opptaket ved å trykke på Rec (opptak), eller avslutt undersøkelsen.

Rec
Slik kopierer du DVR-opptak til en annen enhet
1 Når du har avsluttet opptaket, tar du ut USB-minnepinnen fra DVR-porten.
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2 Sett USB-minnepinnen inn i en annen enhet (for eksempel en datamaskin).
3 Vis innholdet på USB-minnepinnen, og kopier opptakene (MP4-filer) til enheten.
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EKG
EKG-overvåking krever en valgfri FUJIFILM SonoSite EKG-tilleggsmodul.
EKG er kun tilgjengelig ved hjerteundersøkelser på P21xp-transduseren.

Advarsel! For å hindre feildiagnose må du ikke bruke EKG-kurven til å diagnostisere
hjerterytme. FUJIFILM SonoSite EKG-funksjonen er en ikke-diagnostisk funksjon.

Advarsel! Bruk ikke EKG-kabelen om bord i fly. Det kan føre til elektrisk interferens med
flyets systemer. En slik interferens kan ha sikkerhetsmessige konsekvenser.

Forsiktig! Bruk kun tilbehør anbefalt av FUJIFILM SonoSite sammen med systemet.
Tilkobling av tilbehør som ikke er anbefalt av FUJIFILM SonoSite, kan skade systemet.

Slik overvåker du EKG
1 Velg hjerteundersøkelse på P21xp-transduseren. (Se "Valg av transduser og undersøkelsestype" på
side 20.)
2 Koble EKG-kabelen til EKG-porten (

) på ultralydsystemet.

EKG-overvåkingen slår seg på automatisk.
Merk: Det kan ta opptil ett minutt å restabilisere EKG-signalet etter at det er brukt defibrillator på en
pasient.

EKG - 312

EKG-port
3 Trykk på ECG (EKG).

ECG

Hvis denne kontrollen er skjult, trykker du på More Controls (flere kontroller) for å vise den.
4 Gjør følgende i vinduet ECG Settings (EKG-innstillinger):
l

Velg Show (vis) for å vise EKG-kurven.

l

Dra glidebryteren Gain (forsterkning) for å justere EKG-forsterkningen.

l

Velg Slow (langsom), Medium (middels) eller Fast (rask) under Sweep Speed (sveipehastighet)
for å stille inn EKG-rullehastigheten.
Merk: Hvis doppler- eller M-moduskurven er aktiv, vil EKG-rullehastigheten være lik kurvens
sveipehastighet.

l

Trykk på Up (opp) eller Down (ned) under Position (posisjon) for å flytte EKG-kurven vertikalt
opp eller ned i bildet.

5 Trykk på Done (ferdig).
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Done
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