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Informatie over de X-Porte Gebruikershandleiding 1
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Introductie
In dit gedeelte wordt het X-Porte ultrasone systeem en deze
gebruikershandleiding geïntroduceerd.

Informatie over de X-Porte Gebruikershandleiding
De  X-Porte  Gebruikershandleiding is bedoeld voor een gebruiker die bekend
ismet ultrageluid. Deze biedt geen training in sonographie, ultrageluid of
klinische praktijken. Voordat u het X-Porte ultrasone systeem gaat gebruiken,
moet u een dergelijke training voltooien.



Welkom bij de X-Porte Gebruikershandleiding

Conventies in het document
EenWAARSCHUWINGbeschrijft de voorzorgsmaatregelen die noodzakelijk zijn om letsel of overlijden te
voorkomen.

'Let op' beschrijft voorzorgsmaatregelen die noodzakelijk zijn om de producten te beschermen.
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Stappen die van een nummer en letter zijn voorzien, moeten in een specifieke volgorde worden
uitgevoerd.

Lijstenmet opsommingstekensgeven informatie in lijstvormweer, maar bevatten geen volgorde.

Raadpleeg "Symbolen op labels" op pagina 300 voor een beschrijving van de labelsymbolen die op het product
staan.

Help
Naast deX-Porte Gebruikershandleiding zijn de volgende handleidingen beschikbaar:

Video's van visuele handleiding. Raadpleeg "Video's van visuele handleiding" op pagina 23.

Help op het systeem: tik opMORE (Meer) en vervolgensopHelp.

X-Porte Aan de slag-gids.

Onderhoudshandleiding.

Technische ondersteuning van FUJIFILMSonoSite.

Telefoonnummer (VS of Canada) (877) 657-8118
Telefoonnummer (buiten de VSof
Canada)

(425) 951-1330 of neem contact opmet uw plaatselijke
vertegenwoordiger

Fax (425) 951-6700
E-mail service@sonosite.com
Web www.sonosite.com
Europees servicecentrum Hoofdtelefoonnr.: +31 20 751 2020

Engelstalige ondersteuning: +44 14 6234 1151
Franstalige ondersteuning: +33 1 8288 0702
Duitstalige ondersteuning: +49 69 8088 4030
Italiaanstalig ondersteuning: +39 02 9475 3655
Spaanstalige ondersteuning: +34 91 123 8451

Servicecentrum voor Azië +65 6380-5589

Gedrukt in de VS.

Help 3
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Informatie over het systeem 5
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Aan de slag
WAARSCHUWING Gebruik het systeem niet als het systeem onregelmatig

of inconsistent gedrag vertoont. Dergelijk gedrag wijst
op een hardwarestoring. Neem contact opmet de
technische ondersteuning van FUJIFILMSonoSite.

Informatie over het systeem
X-Porte is een draagbaar hulpmiddel dat realtime, ultrasone beeldenmet een
hoge resolutie verkrijgt en weergeeft. De beschikbare functies zijn afhankelijk
van uw systeemconfiguratie, transducer en onderzoekstype.



Afbeelding 2-1Vooraanzicht X-Porte

1. Klinischemonitor, 2. Aanraakpaneel, 3. Platform,
4. Haak (4), 5. Transducerconnector, 6. Vergren-
delingswiel (4), 7. Pedaal voor hoogte-instelling,
8. Mandje, 9. USB-poorten (3), 10. Aan/uit-knop

Afbeelding 2-2Achteraanzicht X-Porte

1. Poorten op dock, 2. Aansluiting netsnoer, 3. Accu-
indicator, 4. Poorten op dock

Een licentiesleutel is vereist voor het activeren van de software. Raadpleeg "Softwarelicenties" op pagina 261.

Basisstappen voor gebruik

1 Sluit een transducer aan. Raadpleeg "Transducers aansluiten" op pagina 14.

2 Schakel het systeem in. Raadpleeg "Het systeem inschakelen" op tegenoverliggende pagina.

3 Selecteer het type transducer en onderzoek (of gebruik de standaardselecties). Raadpleeg "Transducer- en
onderzoekstype selecteren" op pagina 17.

4 (Optioneel) Voer patiëntgegevens in. Raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op pagina 156.

5 Voer een scan uit. Raadpleeg "Scannen" op pagina 91.

Accessoires en randapparatuur
Het systeem ondersteunt verschillende accessoiresen randapparatuur. Raadpleeg "Compatibele accessoiresen
randapparatuur" op pagina 294.
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Systeem voorbereiden

Het systeem inschakelen
WAARSCHUWING Controleer of de toeleveringsspanning van het ziekenhuis overeenkomtmet het bereik

van de voedingsbronspanning.

WAARSCHUWING Sluit het systeem uitsluitend aan op een geaard stopcontact van ziekenhuiskwaliteit.

WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend netsnoeren die door FUJIFILMSonoSitemet het systeem zijn
meegeleverd.

Let op Gebruik het systeem niet als er een foutmelding op de klinischemonitor verschijnt. Noteer de
foutcode en schakel het systeem uit. Neem contact opmet FUJIFILMSonoSite of uw
plaatselijke vertegenwoordiger.

Let op Als u wisselstroom gebruikt, dient u het systeem zodanig te plaatsen dat het eenvoudig kan
worden losgekoppeld.

Het systeem inschakelen

Het systeem kan worden gevoedmet de interne accu of met wisselstroom.

1 Als u het systeem gebruikt met wisselstroom, sluit u het netsnoer aan op de standaard en sluit u het
netsnoer vervolgensaan op een stopcontact van ziekenhuiskwaliteit.

2 Drukop de aan/uit-knop.
De aan/uit-knop wordt groen wanneer het systeem gereed is om te scannen.

Als het systeem de verwachte acculading niet behoudt of als het accupictogram op de klinischemonitor de
laadstatus van de accu niet weergeeft, koppelt u het systeem los van de wisselstroom en sluit u het opnieuw
aan.

Sluit het systeem aan op wisselstroom om de acculading te behouden, met name als het systeem gedurende
meerdere dagen niet zalworden gebruikt.

Systeem aansluiten op wisselstroom (acculading behouden)

1 Schakel het systeem uit.

2 Koppel het systeem los van de wisselstroom.

3 Controleer de accuschakelaars. Zorg ervoor dat het symboolʘop alle drie de schakelaars is
ingedrukt. Dit is de stand AAN.

Opmerking Het systeemwordt niet opgeladen en de acculading wordt niet behouden als het
symbool ·Oop de accuschakelaars is ingedrukt, aangezien dit de stand UIT is.

4 Sluit het systeem opnieuw aan op wisselstroom.
De accu-indicator onder aan de standaard knippert groen en het accupictogram op de klinische
monitor geeft de laadstatus van de accu weer.
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Systeem uitschakelen

Opmerking Als het systeem niet lijkt te reageren, dient u een paar minuten te wachten voordat u het systeem opnieuw
opstart. Als u het systeem opnieuw opstart terwijl het bezig ismet het uitvoeren van gegevensintensieve
achtergrondactiviteiten, zoals het overdragen van patiëntbestanden, kan dit leiden tot verlies van
patiëntgegevens. Om een systeem dat niet reageert, uit te schakelen, houdt u de aan/uit-knop ingedrukt
totdat het systeemwordt uitgeschakeld. Deze procedure kan 5 seconden of langer duren.

Drukop de aan/uit-knop.

Hoogte en hoek aanpassen
WAARSCHUWING Vergrendel de wielen wanneer het systeem niet onder toezicht staat of stilstaat.

WAARSCHUWING Ommogelijk letsel veroorzaakt door het onverwachts inklappen van een klinischemonitor tijdens
het transporteren van het systeem te voorkomen, dient u de klinischemonitor in te klappen voordat
u het systeem gaat transporteren (raadpleeg "Klinischemonitor inklappen" beneden).

Platform heffen of neerlaten

Grijp beide zijden van het platform vast en duw het platform omlaag of omhoog naar de gewenste hoogte terwijl u
het pedaal voor hoogte-instelling ingedrukt houdt.

Wiel vergrendelen

Duw de hendel op het wiel omlaag.

Duw de onderzijde van de hendel omhoog om het wiel te ontgrendelen.

Hoek van de klinische monitor aanpassen

Grijp de klinischemonitor aan weerszijden beet en kantel of draai demonitor.

Hoek van het aanraakpaneel aanpassen

Grijp de zijden van het aanraakpaneel vast en trek het paneel naar voren of duw het paneel naar achteren tot het
de gewenste hoekheeft bereikt.

Klinische monitor inklappen

Klap de klinischemonitor altijd in voordat u het systeem gaat transporteren.

1. Pasde hoek van het aanraakpaneel aan naar de laagste stand.

2. Grijp de klinischemonitor aan weerszijden beet en lijn demonitor recht uit boven het aanraakpaneel.
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3. Klap de klinischemonitor omlaag over het aanraakpaneel.

Afbeelding 2-3Klinischemonitor ingeklapt voor transporteren van het systeem

USB-apparaten
U kunt de USB-poorten op het systeem gebruiken voor het aansluiten van apparaten als een USB-printer of
een USB-stick. (Raadpleeg "Compatibele accessoiresen randapparatuur" op pagina 294 voor een lijst met
ondersteunde apparaten.)

Eén van de USB-poorten aan de achterzijde van het systeem is uitsluitend bedoeld voor DVR-opname.
Raadpleeg " Poorten" op pagina 21 en "DVR-opname" op pagina 180.

USB-sticks

U kunt een USB-stick gebruiken om patiëntonderzoeken te exporteren, logboeken en configuratie van
instellingen te importeren en exporteren en om aangepaste, verloskundige berekeningstabellen te importeren.

Opmerking Het systeem ondersteunt geen USB-sticks diemet een wachtwoord zijn beveiligd. Zorg ervoor
dat de USB-stick die u gebruikt niet is voorzien van wachtwoordbeveiliging.

Let op Neem het volgende in acht om schade aan de USB-stick en verlies van de patiëntgegevensop
de stick te voorkomen:

Verwijder de USB-stick niet of schakel het ultrasone systeem niet uit terwijl het
systeem bezig ismet exporteren.

Stoot niet tegen de USB-stick of oefen geen drukuit op de USB-stick terwijl deze zich
in een USB-poort op het ultrasone systeem bevindt. De connector kan daardoor
breken.

Let op Als het USB-pictogram niet verschijnt in het systeemstatusgebied op de klinische

monitor, kan de USB-stick defect zijn of zijn voorzien van wachtwoordbeveiliging. Vervang de
USB-stick.
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USB-stick aansluiten om te importeren of exporteren

Plaats de USB-stick in een USB-poort (raadpleeg "Informatie over het systeem" op pagina 5).

De USB-stick is gereed wanneer het USB-pictogram op het scherm verschijnt.

Raadpleeg "Instellingen voor USB" op pagina 80 om informatie over het apparaat te bekijken.

USB-stick loskoppelen

Als u de USB-stick loskoppelt wanneer het systeem bezig ismet exporteren, kunnen de geëxporteerde bestanden
worden beschadigd of onvolledig raken.

1 Wacht bij het exporteren tenminste vijf seconden nadat het bewegende USB-pictogram stopt.

2 Verwijder de USB-stick uit de poort.

Algemene interactie

Klinischemonitor
WAARSCHUWING FUJIFILMSonoSite raadt af een anderemonitor te gebruiken dan de klinische

monitor die is geleverd door FUJIFILMSonoSite. Het gebruik van een andere
monitor kan beelden vertekenen en de beeldkwaliteit verminderen.

De klinischemonitor geeft zowel het ultrasone beeld als details over het onderzoeken de systeemstatusweer.
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Afbeelding 2-4 Indeling klinischemonitor

Legenda:

1. Koptekst voor patiëntgegevens

2. Gedeelte voor metingen en berekeningen

3. Geselecteerde transducer, geselecteerd onderzoekstype en geselecteerdeMI- en TI-waarden

4. Beeldvormingsmodusof -modi, geselecteerde bedieningselementen

5. Systeemstatusgebied

6. Diepteschaal

7. Ultrasoon beeld

8. Oriëntatiemarkeerder

Aanraakpaneel
Met het aanraakpaneel past u instellingen aan, selecteert u het onderzoekstype, de transducer en de
beeldvormingsmodus, voert u patiëntinformatie in, enmeer. Terwijl u de beeldinstellingen of
bedieningselementen aanpast, verschijnen de resultaten op de klinischemonitor. Als een beeld is stilgezet,
wordt in het aanraakpaneel een omtrek van het beeld weergegeven.

De interactie met het aanraakpaneel is hetzelfde als bij veel andere apparatenmet een aanraakscherm:
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Vegen: beweeg uw vinger snel over het paneel. Dit is sneller dan slepen.

Slepen: beweeg een of twee vingers over het paneel, meestal om een voorwerp van de ene locatie naar de
andere te verplaatsen.

Tikken: raakhet aanraakpaneel eenmaal snel aan, bijvoorbeeld om een bedieningselement te activeren.

Dubbel tikken: raakhet aanraakpaneel tweemaal snel aanmet één of meerdere vingers.

Knijpen of spreiden: beweeg twee vingers naar elkaar toe of van elkaar af op het paneel.

Gebruik deze bewegingen om de volgende acties uit te voeren:

Beweging Actie
Vegen D-lijn sturen (alleen lineaire transducers)

Kleurenvak sturen (alleen lineaire transducers)
Door pagina's van formulieren bladeren, zoals het patiëntformulier, werkbladen enminiatuurweergaven in
Bekijken
Vorige of volgende beelden selecteren bij bekijken in volledig scherm

Slepen Diepte of versterking aanpassen
Kleuren- of zoomvakverplaatsen
Passers verplaatsen
D-lijn of M-lijn verplaatsen
Doppler-basislijn verplaatsen
Sleepmet twee of meer vingers naar een willekeurige plaats op het aanraakpaneel om het actieve
voorwerp, zoals het kleurenvakof de Doppler-gate, te verplaatsen of vergroten/verkleinen.
Dieptemarkeerder in de biopsiegeleider verplaatsen
Selectie van de D-lijnhoekwijzigen
Labels, pictogrammen en transducermarkeerder verplaatsen
Bladeren door frames in de cine-buffer
Bedieningselementen naar de bedieningselementenbalk verplaatsen
Schuiven binnen een stilgezet, ingezoomd 2D-beeld (schuiven is uitgeschakeld als er metingen of labels
bestaan voor het stilgezette, ingezoomde beeld)
Stilgezet beeld opnieuw activeren door de schuifknopSlide to Unfreeze (Schuiven om opnieuw te
activeren) te verslepen

Tikken Stilzetten
Diepte aanpassen
Passers selecteren
Beeld in dubbele weergave selecteren
Modus in gesplitst scherm selecteren (2D, D-lijn of Doppler-trace)

Tweemaal
tikken

Tik tweemaalmet twee of meer vingers om het beeld stil te zetten of opnieuw te activeren

Tik tweemaalmet één vinger in het zoomvakom in te zoomen
Tik tweemaalmet één vinger op een ingezoomd livebeeld om uit te zoomen

Knijpen of
spreiden

Monstervolumegrootte

Grootte van kleuren- of zoomvakaanpassen
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Toetsenbord op het scherm

U kunt tekst in tekstvelden invoeren (bijvoorbeeld op het patiëntformulier) met behulp van het toetsenbord op
het scherm.

Tekst invoeren met het toetsenbord op het scherm

1 Tik op een tekstvak (bijvoorbeeld op het patiëntformulier).
Het toetsenbord op het scherm verschijnt.

2 Tik op de gewenste toetsen.

Afbeelding 2-5 Toetsenbord op het scherm

Legenda:

1. Alfatoetsen: houd de alfatoetsen ingedrukt om de opties voor het selecteren van lettersmet een accent
weer te geven

2. Shift-toets: hiermee kunt u de alfabettoetsen wijzigen naar hoofdletters en internationale tekens

3. Hiermee springt u naar het vorige tekstvak

4. Hiermee gaat u verder naar het volgende tekstvak

5. Spatiebalk

6. Hiermee kunt u toetsen voor nummers, symbolen en speciale tekensweergeven

Opmerking Tik op en vervolgensop de shift-toets om internationale tekensop het

toetsenbord weer te geven.

7. Hiermeewordt het toetsenbord gesloten

8. Hiermeewordt een nieuwe regel gemaakt of gaat u verder naar het volgende tekstvak

9. Hiermeewordt het teken links van de aanwijzer verwijderd
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Transducers voorbereiden
WAARSCHUWING Sommige transducerhulzen bevatten latex van natuurlijk rubber, en talk, stoffen die bij sommige

personen allergische reacties kunnen veroorzaken. FUJIFILMSonoSite raadt u aan patiënten die
gevoelig zijn voor latex en talk te identificeren en zich voor te bereiden zodat u allergische reacties
snel kunt behandelen.

WAARSCHUWING Sommige gels en sterilisatiemiddelen kunnen bij sommige personen een allergische reactie
veroorzaken.

Let op Gebruik alleen gels die zijn aanbevolen door FUJIFILMSonoSite om schade aan de transducer te
voorkomen. Het gebruik van andere gels kan schade aan de transducer veroorzaken en de garantie
teniet doen. Neem contact opmet FUJIFILMSonoSite of uw plaatselijke vertegenwoordiger als u vragen
hebt over de compatibiliteit van gels.

Let op Reinig transducers na elk gebruik. Raadpleeg "Reinigen en desinfecteren " op pagina 265.

Transducers aansluiten
In dit gedeelte worden instructies gegeven voor het aansluiten van een transducer met of zonder de Drievoudige
transducerconnector (TTC). Daarnaast worden instructies gegeven voor het verwijderen van een transducer.

Transducer aansluiten op de TTC

De TTC is eenmodule voor drie transducerswaarmee umaximaal drie transducers tegelijk op het ultrasone systeem kunt
aansluiten. De TTC wordt standaardmet het systeemmeegeleverd.

1 Trekde vergrendelingshendel omhoog en draai deze rechtsom.

2 Sluit de transducerconnector aan op een van de drie TTC-connectorpoorten op de onderzijde van de TTC.
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3 Controleer of de connector goed is aangesloten en draai de vergrendelingshendel vervolgens linksom.

4 Duw de vergrendelingshendel omhoog en zet de transducerconnector vast in de TTC.

Transducer op het systeem aansluiten (zonder een TTC)

Als de TTC niet op uw systeem is geïnstalleerd, kunt u één transducer rechtstreeksop het systeem aansluiten.
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1 Trekde transducervergrendeling omhoog en draai deze rechtsom.

2 Sluit de transducerconnector aan op de transducerpoort onder het platform van de standaard.

3 Controleer of de connector goed is aangesloten en draai de vergrendelingshendel vervolgens linksom.

4 Duw de vergrendeling omhoog en zet de transducerconnector vast in het systeem.

16 HOOFDSTUK 2 



Een transducer verwijderen

Let op Koppel transducers tijdensgebruik niet los om schade aan apparatuur die kan leiden tot
verslechtering van de beeldkwaliteit te voorkomen. Zet het beeld stil of schakel over naar een
andere transducer voordat u de transducer loskoppelt.

1 Trekde transducervergrendeling omhoog en draai deze rechtsom.

2 Trekde transducerconnector uit het systeem.

Transducer- en onderzoekstype selecteren
WAARSCHUWING Gebruik de juiste transducer voor de toepassing om een verkeerde diagnose of letsel bij

de patiënt te voorkomen. De diagnosecapaciteiten verschillen per transducer,
onderzoekstype en beeldvormingsmodus. Transducers zijn ontwikkeld aan de hand van
specifieke criteria op basis van hun fysieke toepassing. Deze criteria omvatten vereisten
betreffende biocompatibiliteit. Zorg ervoor dat u vóór gebruik de capaciteiten van het
systeem begrijpt.

 Selecteer vóór het scannen een transducer- en onderzoekstype.

Transducer- en onderzoekstype selecteren

1 Voer een van de volgende opties uit:

Tik in het selectiebeginscherm opSELECT (Selecteren), indien aanwezig. (Raadpleeg
"Instellingen voor gebruikersprofielen" op pagina 73 om het selectiebeginscherm in te stellen.)

Tik boven aan het aanraakpaneel op TRANSDUCERS & EXAMS (Transducers en
onderzoeken).

TRANSDUCERS & EXAMS

Er worden kaarten voor de beschikbare transducersweergegeven (raadpleeg "Transducers
aansluiten" op pagina 14).

2 Voer een van de volgende opties uit op de kaart voor de geschikte transducer:

Tik tweemaal op het onderzoekstype.

Tik op het onderzoekstype en vervolgensopSCAN (Scannen) of opCancel (Annuleren) om
te annuleren.

Als u door de lijst met onderzoekstypen bladert, worden eventuele verborgen itemsweergegeven.

U kunt ookhet onderzoekstype in het patiëntformulier selecteren. Raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op
pagina 156.
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Transducer
Exam
type

Beeldvormingsmodus

2D
M-Mode CPD Color

PW
Doppler*

CW
Doppler

C60xp Abdomen —

Gynaecologie —

Spieren en botten —

Zenuw —

Verloskunde —

HFL38xp Arterieel —

Borst —

Spieren en botten —

Zenuw —

Kleine lichaamsdelen —

Veneus —

HFL50xp Borst —

Spieren en botten —

Zenuw —

Kleine lichaamsdelen —

Tabel 2-1Beeldvormingsmodi en onderzoekstypen op transducers
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Transducer
Exam
type

Beeldvormingsmodus

2D
M-Mode CPD Color

PW
Doppler*

CW
Doppler

HSL25xp Arterieel —

Borst —

Spieren en botten —

Zenuw —

Kleine lichaamsdelen —

Veneus —

ICTxp Gynaecologie —

Verloskunde —

L25xp Spieren en botten —

Zenuw —

Oppervlakkig —

Arterieel —

Veneus —

Oftalmologisch —

Long —

Tabel 2-1Beeldvormingsmodi en onderzoekstypen op transducers (vervolg)
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Transducer
Exam
type

Beeldvormingsmodus

2D
M-Mode CPD Color

PW
Doppler*

CW
Doppler

L38xp Zenuw —

Kleine lichaamsdelen —

Arterieel —

Veneus —

Long —

P21xp Abdomen —

Cardiaal —**

Long —

Verloskunde —

* PW TDI is ook beschikbaar voor het cardiale onderzoekstype.
**Het systeem gebruikt variantiekleur-Doppler in plaats van CPD voor het cardiale onderzoekstype op de P21xp-transducer.

Tabel 2-1Beeldvormingsmodi en onderzoekstypen op transducers (vervolg)

Gerelateerde onderwerpen

Beoogd gebruik 25

Gel
Gebruik tijdensonderzoeken gel voor akoestische koppeling op de transducer. Hoewel demeeste gels voor afdoende
akoestische koppeling zorgen, zijn sommige gels niet compatibelmet sommige transducermaterialen. FUJIFILM
SonoSite raadt aan omAquasonic-gel te gebruiken en levert eenmonster meemet het systeem.

Breng voor algemeen gebruik een ruime hoeveelheid gel aan tussen de transducer en het lichaam. Breng voor
interventioneel gebruik een transducerhuls aan.
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Hulzen
WAARSCHUWING Gebruik voor verkoop vrijgegeven, steriele transducerhulzen en steriele koppelingsgel

voor transrectale of transvaginale proceduresof proceduresmet een geleide naald.
Breng de transducerhuls en koppelingsgel niet aan voordat u gereed bent om de
procedure uit te voeren. Verwijder na gebruik de huls voor eenmalig gebruik en voer
deze af, en reinig en desinfecteer de transducer met behulp van een door FUJIFILM
SonoSite aanbevolen desinfectiemiddel van hoog niveau.

Transducerhuls aanbrengen

1 Breng de gel in de huls aan. Zorg ervoor dat de gel zich aan het uiteinde van de huls bevindt.

2 Breng de transducer in de huls in.

3 Trekde huls over de transducer en de kabel totdat de huls volledig is uitgeschoven.

4 Zet de huls vast met behulp van de banden diemet de huls zijn meegeleverd.

5 Controleer op luchtbellen tussen het oppervlak van de transducer en de huls en verwijder deze
luchtbellen.
Luchtbellen tussen het oppervlak van de transducer en de huls kunnen invloed hebben op het
ultrasone beeld.

6 Inspecteer de huls om te verzekeren dat deze geen gaten of scheuren bevat.

Poorten
Het systeem biedt poorten voor USB, de ingang voor digitale video, de ingang voor audio, DVR, E-SATA (niet-
ondersteund) en Ethernet.

Afbeelding 2-6Poorten op het dock

1. USB2. Ingang digitale video. 3. Ingang audio. 4. UpgradeMicroSD - DVR-software. 5. USB-opslag - DVR.
6.E-SATA (niet ondersteund). 7. USB. 8. Ethernet.
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Accu-indicator
WAARSCHUWING Sluit het systeem aan op wisselstroomwanneer de acculading laag is.

Controleer periodiekof de accu volledig wordt opgeladen. Neem contact opmet de technische
ondersteuning van FUJIFILMSonoSite (raadpleeg "Technische ondersteuning van FUJIFILM
SonoSite." op pagina 3) als de accu niet volledig wordt opgeladen.

Let op  Gebruik uitsluitend accu's van FUJIFILMSonoSitemet het systeem.

De accu-indicator onder aan de standaard knippert wanneer de accu wordt opgeladen. De accu-indicator brandt continu
wanneer de accu volledig is opgeladen. Pictogrammen in het gebied voor de connectiviteitstatusop de klinischemonitor
geven de status van de voeding en accu weer:

De accu is gedeeltelijk geladen. De lengte van de blauwe balk geeft het niveau van de acculading aan. Als
Beep Alert (Pieptoonwaarschuwing) is ingeschakeld (raadpleeg "Audio-instellingen" op pagina 35), piept het
systeemwanneer de acculadingminder dan 14% is.

Het systeemwordt alleen door wisselstroom gevoed, omdat de accu's zijn uitgeschakeld of omdat er geen
accu's zijn geplaatst.

Het systeemwordt alleen door wisselstroom gevoed en de accu is opgeladen. De lengte van de blauwe balk
geeft het niveau van de acculading aan.

Systeem transporteren
 Neem het volgende in acht als u het systeemmoet transporteren:

Klap de klinischemonitor in. Raadpleeg "Klinischemonitor inklappen" op pagina 8.

Rijd het systeem door tegen de balk op het platform te duwen in plaats van omlaag op de balk te duwen of de
klinischemonitor te duwen.

Let op Zorg ervoor dat de accu is uitgeschakeld voordat u het systeem gaat transporteren om het te verzenden:
open het accucompartiment, dat zich onder aan de standaard bevindt, en drukop het symbool.Oop alle
drie de accuschakelaars. Dit is de stand UIT.
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Afbeelding 2-7Accuschakelaars in de stand Uit

Video's van visuele handleiding
De bibliotheek van de visuele handleiding bevat 3D-video'swaarin scantechnieken, terminologie enmeer
worden beschreven. Scannen is actief wanneer een video wordt afgespeeld, zodat u scantechnieken kunt
oefenenmet de visuele handleidingen.

Video's van visuele handleiding 23



Afbeelding 2-8Video uit visuele handleiding

Opmerking In sommige video's in de visuele handleiding kan de X-Porte-gebruikersinterface onjuist
worden weergegeven, omdat verschillende versies van de software worden gebruikt.

Video uit visuele handleiding afspelen

1 U kunt het scherm Visuele handleiding weergeven door een van de volgende opties uit te voeren:

Tik op LEARN (Leren) in het opstartscherm.

Tik rechts boven op het aanraakpaneel op LEARN (Leren) of tik opMORE (Meer) en vervolgensop
LEARN (Leren), afhankelijk van uw instellingen.

Raadpleeg "Instellingen voor presets" op pagina 67 om de locatie van deze opdracht op te geven.

2 Tik boven in het scherm Visuele handleiding op een categorie (bijvoorbeeldBasics [Basis]).
De huidige selectie is gemarkeerd.

3 Tik op een videoselectie op een van de kaarten die verschijnen.

4 Tik op de linker- en rechterbedieningselementen om aanvullende kaarten weer te geven.

De videospeler wordt gestart. Tik op om uw selectie af te spelen.
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5 Voer een van de volgende opties uit:

Start de video opnieuw of pauzeer de videomet de bedieningselementen
onder in de speler.

Tik op het bedieningselement voor volume om de audio te dempen. (Tik nogmaals
om het dempen op te heffen.)

Versleep de volumeschuifknop om het volume aan te passen.

Tik opHide (Verbergen) om de speler te verbergen. (U kunt op LEARN (Leren) tikken om de
speler opnieuw weer te geven.)

Tik op een andere video in de lijst om deze video af te spelen.

Tik op LEARN (Leren) om terug te keren naar het scherm Visuele handleiding.

Beoogd gebruik
Het systeemwordt gebruikt met een bevestigde transducer en wordt gevoed door een accu of wisselstroom.
De arts bevindt zich naast de patiënt en plaatst de transducer op het lichaam van de patiënt op de gewenste
plaats om het gewenste ultrasone beeld te verkrijgen.

Het systeem zendt ultrasone energie uit in het lichaam van de patiënt om ultrasone beelden te verkrijgen, zoals
hieronder vermeld.

Raadpleeg "Transducer- en onderzoekstype selecteren" op pagina 17 voor de beoogde transducer een
beeldvormingsmodi voor elk onderzoekstype.

Abdominale beeldvormingstoepassingen U kunt de lever, nieren, pancreas, milt, galblaas, galwegen,
getransplanteerde organen, vaten in de onderbuik en omliggende anatomische structuren transabdominaal
controleren op de aanwezigheid of afwezigheid van pathologieën. U kunt interventionele abdominale
proceduresbeoordelen en uitvoeren en de bloedstroom in abdominale organen beoordelen.

Arteriële en veneuze beeldvormingstoepassingen U kunt de halsslagaders, diepe aders en slagaders in
de armen en benen, oppervlakkige aders in de armen en benen, grote vaten in de onderbuik en verschillende
kleine vaten die organen van bloed voorzien controleren op de aanwezigheid of afwezigheid van pathologieën.

Cardiale beeldvormingstoepassingen U kunt de hartkleppen, de grote vaten, de hartgrootte, de
hartfunctie, hemodynamieken omliggende anatomische structuren controleren op de aanwezigheid of
afwezigheid van pathologieën.

U kunt de ECG-optie gebruiken om de hartfrequentie van de patiënt weer te geven. (ECG is alleen beschikbaar
in het cardiale onderzoekstype.)

WAARSCHUWING Gebruik de ECG-trace niet om hartritmes te diagnosticeren om verkeerde diagnoses te
voorkomen. De ECG-optie van FUJIFILMSonoSite is een niet-diagnostische functie.
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Beeldvormingstoepassingen voor gynaecologie en onvruchtbaarheid U kunt de baarmoeder, eierstokken,
adnexa en omliggende anatomische structuren transabdominaal of transvaginaal controleren op de aanwezigheid of
afwezigheid van pathologieën. U kunt de bloedstroom in organen in de bekkenholte transabdominaal en transvaginaal
beoordelen.

Beeldvormingstoepassingen interventionele afdeling U kunt het systeem gebruiken voor ultrasone geleiding bij
biopsie- en drainageprocedures, plaatsing van vasculaire lijnen, perifere zenuwblokkades, vruchtwaterpunctie en andere
verloskundige procedures.

Verloskundige beeldvormingstoepassingen U kunt de anatomie van de foetus, de levensvatbaarheid, het geschatte
gewicht van de foetus, de hartfrequentie van de foetus, de positie van de foetus, de zwangerschapsleeftijd, het
vruchtwater en de omringende anatomische structuren transabdominaal of transvaginaal controleren op de
aanwezigheid of afwezigheid van pathologieën.

U kunt de bloedstroom van de foetus, placenta, navelstreng en omringende structuren van de anatomie van demoeder
beoordelen.

De beeldvormingshulpmiddelen Color Power Doppler (CPD) en Color VelocityDoppler (CVD) zijn bedoeld om in alle
gevallen de bloedstroom van de foetus, placenta, navelstreng en omringende structuren van de anatomie van demoeder
te beoordelen, zelfs bij risicovolle zwangerschappen. Risicovolle zwangerschappen omvatten, maar zijn niet beperkt tot
meerlingzwangerschappen, hydrops foetalis, afwijkingen van de placenta, maternale hypertensie, diabetesen lupus.
CPD- en kleurenbeeldvormingshulpmiddelen zijn niet bedoeld om als enige diagnosemethode of als enigemethode voor
de screening van een risicovolle zwangerschap te worden gebruikt.

WAARSCHUWING CPD- of kleurenbeelden kunnen worden gebruikt als aanvullendemethode, niet als een
screeningshulpmiddel, voor het waarnemen van structurele afwijkingen van het hart van de foetus
en als een aanvullendemethode, niet als een screeningshulpmiddel, voor de diagnose van intra-
uteriene groeivertraging.

WAARSCHUWING Om letsel of verkeerde diagnose te voorkomen, dient u dit systeem niet te gebruiken voor
navelstrengpunctiesof in-vitrofertilisatie (IVF). De effectiviteit van het systeemmet betrekking tot
deze twee gebruiken, is niet aangetoond.

Beeldvormingstoepassingen voor kleine lichaamsdelen, de borst, spieren en botten, zenuwen,
oppervlakkig beeldvorming en longen U kunt de borst, schildklier, testikels, lymfklieren, hernia's, musculoskeletale
structuren, structuren van weke delen, oftalmologische structuren controleren op de aanwezigheid of afwezigheid van
pathologieën. U kunt normale longbewegingen waarnemen om op de aanwezigheid of afwezigheid van pathologieën te
controleren. U kunt de bloedstroom laten weergeven in oppervlakkige anatomische structuren.

U kunt het systeem gebruiken voor ultrasone begeleiding bij biopsie- en drainageprocedures, plaatsing van vasculaire
lijnen en perifere zenuwblokkades.

WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend het onderzoekstypeOftalmologisch wanneer u beeldvorming uitvoert via het
oog. De FDAheeft grenzen vastgesteld voor lage akoestische energie bij oftalmologisch gebruik.
Het systeem blijft alleen binnen deze grenzen wanneer het onderzoekstypeOftalmologisch is
geselecteerd.

Contra-indicaties
Voor het X-Porte ultrasone systeem zijn geen contra-indicaties bekend.
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Het systeem instellen
Bij SystemSettings (Systeeminstellingen) kunt u het systeem aanpassen en
voorkeuren instellen.

Opmerking Niet alle systeeminstellingen zijn beschikbaar als u zich als
gast bij het systeem aanmeldt (zie "Aanmelden" op pagina
34).

Opmerking Op sommige instellingenpagina's van het systeemworden
resetfuncties geboden. U kunt bijvoorbeeld het venster More
Controls (Meer bedieningselementen) voor uw
gebruikersprofiel resetten naar de standaardinstelling.
Raadpleeg "Instellingen voor gebruikersprofielen" op pagina
73 voor meer informatie over instellingen van
gebruikersprofielen.

Een instellingenpagina weergeven

Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings
(Systeeminstellingen).

MORE

Als u op een instellingenpagina in de lijst tikt, worden rechts de
instellingen weergegeven. De actieve instelling is gemarkeerd.

Administration

Audio



Calculations

CDA Report

Connectivity

Date and Time

Display Information

Network Status

Power and Battery

Presets

System Information

USB

Logs
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Instellingen voor beheer
Op de instellingenpagina voor beheer kunt u het systeem zo configureren dat gebruikers zichmoeten
aanmelden en wachtwoordenmoeten invoeren. Met verplicht aanmelden wordt patiëntinformatie beter
beschermd. U kunt ookgebruikers toevoegen en verwijderen en wachtwoorden wijzigen.

De instellingenpagina voor aanmelden voor beheer weergeven

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE

2 Tik opAdministration (Beheer) in de lijst aan de linkerzijde.

Administration

Over beveiligingsinstellingen
WAARSCHUWING Zorgverleners die gezondheidsinformatie bijhouden of verzenden, zijn volgensde

HIPAA (Health Insurance Portability and AccountabilityAct) van 1996 en de richtlijn
gegevensbescherming van de Europese Unie (95/46/EC) verplicht om geschikte
procedures te implementeren. Zo worden de integriteit en vertrouwelijkheid van
informatie gewaarborgd en wordt de informatie beschermd tegen redelijkerwijs
verwachte bedreigingen of risico's voor de beveiliging of integriteit van de informatie of
ongeautoriseerd gebruik of onthulling van de informatie.

Op de instellingenpagina voor beheer vindt u beveiligingsinstellingen waarmee u kunt voldoen aan de van
toepassing zijnde beveiligingsvereisten uit de HIPAA-norm. Gebruikers zijn eindverantwoordelijk voor de
beveiliging en bescherming van alle elektronisch beschermde gezondheidsinformatie die op het systeemwordt
verzameld, opgeslagen, bekeken en verzonden.

De beheerderaccount beheren
Aanmelden als beheerder

De aanmeldingsnaam van de standaardbeheerder isAdministrator. Als u geen beheerderwachtwoord
hebt, neemt u contact opmet FUJIFILMSonoSite. (Raadpleeg "Help" op pagina 3.)

Elke gebruiker met beheerdersrechten kan zich aanmelden als beheerder.

1 Op de instellingenpagina voor aanmelden voor beheer voert u de aanmeldingsnaam van een
gebruiker met beheerdersrechten in het tekstvakName (Naam) in.
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2 Voer het wachtwoord voor de aanmeldingsnaam in het tekstvakPassword (Wachtwoord) in.

3 Tik op Login (Aanmelden).

Login

Afmelden als beheerder

Voer een van de volgende opties uit:

Tik op een andere instellingenpagina.

Schakel het systeem uit of start het systeem opnieuw op.

Wachtwoord beheerder wijzigen

1 Op de instellingenpagina voor aanmelden voor beheer meldt u zich aan als een gebruiker met
beheerdersrechten.

2 In deUser List (Gebruikerslijst) tikt u opAdministrator (Beheerder).

3 Voer het nieuwewachtwoord in het tekstvakPassword (Wachtwoord) en in het tekstvakConfirm (Bevestigen)
 in.
Om veiligheidsredenen dient u een wachtwoord te kiezenmet hoofdletters (A-Z), kleine letters (a-z) en getallen
(0-9).Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

4 Tik opSave (Opslaan).

Save

Patiëntinformatie beschermen
Aanmelden gebruikers verplicht stellen

U kunt het systeem zo instellen dat gebruikers zichmet een gebruikersnaam enwachtwoordmoeten aanmelden bij het
opstarten. Als u het aanmelden van gebruikers verplicht stelt, dient u ookgebruikeraccounts in te stellen. (Raadpleeg
"Gebruikersaccounts toevoegen en beheren" op tegenoverliggende pagina.)

1 Op de instellingenpagina voor aanmelden voor beheer meldt u zich aan als een gebruiker met
beheerdersrechten.

2 SelecteerOn (Aan) in de lijstUser Login (Aanmelden gebruikers).
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3 Tik opDone (Gereed).

Done
Patiëntinformatie verbergen

U kunt ervoor kiezen om de naam en ID van de patiënt niet op de klinischemonitor te tonen en deze te
verwijderen uit geëxporteerde beelden en videoclips.

1 Op de instellingenpagina voor aanmelden voor beheer meldt u zich aan als een gebruiker met
beheerdersrechten.

2 Tik opAdministrator (Beheerder) in deUser List (Gebruikerslijst).

3 Selecteer Disable Patient Header (Koptekst voor patiëntgegevensuitschakelen).

4 Tik opSave (Opslaan).

Save

Exporteren en registreren van patiëntgegevens uitschakelen

U kunt voorkomen dat gebruikers patiëntgegevensexporteren naar USB-sticks en dat gebruikers op de
klinischemonitor weergegeven video opnemen op een USB-stick die in de DVR is geplaatst (raadpleeg "DVR-
opname" op pagina 180).

1 Op de instellingenpagina voor aanmelden voor beheer meldt u zich aan als een gebruiker met
beheerdersrechten.

2 Tik opAdministrator (Beheerder) in deUser List (Gebruikerslijst).

3 Selecteer Disable USB Export (USB-export uitschakelen).

4 Tik opSave (Opslaan).

Save

Gebruikersaccounts toevoegen en beheren
U kunt maximaal 20 gebruikersaccounts toevoegen (inclusief de account van de standaardbeheerder).
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Een nieuwe gebruiker toevoegen

Opmerking Nadat u een nieuwe gebruiker hebt toegevoegd, kunt u de gebruikersnaam niet meer bewerken.

1 Op de instellingenpagina voor aanmelden voor beheer meldt u zich aan als een gebruiker met
beheerdersrechten.

2 Tik opNew (Nieuw).

New

3 Onder User Information (Gebruikersinformatie) vult u de tekstvakkenName (Naam),Password(Wachtwoord)
enConfirm (Bevestigen) in.
Om veiligheidsredenen dient u een wachtwoord te kiezenmet hoofdletters (A-Z), kleine letters (a-z) en getallen
(0-9).Wachtwoorden zijn hoofdlettergevoelig.

4 (Optioneel) In het vakUser (Gebruiker) voert u de naam van de gebruiker in. Deze informatie wordt standaard
weergegeven in het veldUser (Gebruiker) op het patiëntformulier en op de klinischemonitor.

5 (Optioneel) Selecteer Administration Access (Beheertoegang) om toegang te geven tot alle
beheerdersrechten.

6 Tik opSave (Opslaan).

Save

7 Tik opDone (Gereed).

Done
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Een gebruiker aanpassen

1 Op de instellingenpagina voor aanmelden voor beheer meldt u zich aan als een gebruiker met
beheerdersrechten.

2 Selecteer de gebruiker in deUser List (Gebruikerslijst).

3 Wijzig de invoer vanName (Naam),User (Gebruiker) ofAdministration Access (Beheerrechten).

4 Tik opSave (Opslaan).

Save

5 Tik opDone (Gereed).

Done
Een gebruikerswachtwoord wijzigen

1 Op de instellingenpagina voor aanmelden voor beheer meldt u zich aan als een gebruiker met
beheerdersrechten.

2 Selecteer de gebruiker in deUser List (Gebruikerslijst).

3 Voer het nieuwewachtwoord in de tekstvakkenPassword (Wachtwoord) enConfirm (Bevestigen)
 in.

4 Tik opSave (Opslaan).

Save

5 Tik opDone (Gereed).

Done
Gebruikers toestaan hun wachtwoord te wijzigen

1 Op de instellingenpagina voor aanmelden voor beheer meldt u zich aan als een gebruiker met
beheerdersrechten.

2 In deUser List (Gebruikerslijst) tikt u opAdministrator (Beheerder).
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3 Selecteer Password Changes (Wachtwoordwijzigingen).

4 Tik opSave (Opslaan).

Save

5 Tik opDone (Gereed).

Done
Een gebruiker verwijderen

1 Op de instellingenpagina voor aanmelden voor beheer meldt u zich aan als een gebruiker met
beheerdersrechten.

2 Selecteer de gebruiker in deUser List (Gebruikerslijst).

3 Tik op .

4 Tik opYes (Ja).

5 Tik opDone (Gereed).

Done

Aanmelden
Als het aanmelden van gebruikers verplicht is, wordt het aanmeldscherm voor gebruikersweergegeven als u het systeem
inschakelt. (Raadpleeg " Aanmelden gebruikers verplicht stellen" op pagina 30.)

Aanmelden als gebruiker

1 Schakel het systeem in.

2 Voer op het aanmeldscherm uw gebruikersnaam enwachtwoord in en tik opOK.

Aanmelden als gast

Gasten kunnen scannen, beelden en clips opslaan, werkbladen bekijken en de Help en Video's van de visuele handleiding
openen. Gasten hebben geen toegang tot patiëntinformatie en systeeminstellingen (behalveMonitor Brightness
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[Helderheidmonitor] en Touch Panel Brightness [Helderheid aanraakpaneel]).

Als u zich aanmeldt als gast, wordt altijd het 2D-beeldvormingsschermweergegeven, ongeacht welke
opstartmodus in de instellingen van het gebruikersprofiel is gespecificeerd (raadpleeg "Instellingen voor
gebruikersprofielen" op pagina 73).

1 Schakel het systeem in.

2 Tik op het aanmeldscherm opGuest (Gast).

Uw wachtwoord wijzigen

U kunt uw wachtwoord alleen wijzigen als de beheerder wachtwoordwijzigingen heeft ingeschakeld.
Raadpleeg "Gebruikers toestaan hun wachtwoord te wijzigen" op pagina 33.

1 Schakel het systeem in.

2 Tik op het aanmeldscherm opChange Password (Wachtwoord wijzigen).

3 Voer uw oude en nieuwewachtwoord in, bevestig het nieuwewachtwoord en tik vervolgensop
Change (Wijzigen).

Audio-instellingen
Op de pagina voor audio-instellingen kunt u geluidsinstellingen opgeven en het volume voor pieptonen en
klikgeluiden aanpassen.

De pagina voor audio-instellingen weergeven

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE

2 Tik opAudio in de lijst aan de linkerzijde.

Audio

Geluidsinstellingen opgeven

Voer op de pagina voor audio-instellingen een of beide van de volgende opties uit:

Selecteer Button Clicks (Klikgeluiden knoppen) om toetsen te laten klikken als erop wordt
getikt.

Selecteer Beep Alert (Pieptoonwaarschuwing) om het systeem geluiden te laten afspelen.
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Het volume voor pieptonen en klikgeluiden afstellen

Op de pagina voor audio-instellingen sleept u de schuifknopBeeps and Clicks Volume (Volume pieptonen en

klikgeluiden). Om het volume voor pieptonen en klikgeluiden te dempen, tikt u op . Om het volume te

herstellen, tikt u op .

Gerelateerde onderwerpen

Beelden en videoclips opslaan 176
Het systeem instellen 27

Instellingen voor berekeningen
Op de instellingenpagina voor berekeningen kunt u de namen opgeven voor metingen die worden weergegeven in de
berekeningslijsten voor Tissue Doppler Imaging (TDI) en in de rapporten voor cardiale onderzoeken.

U kunt auteurs selecteren voor verloskundige berekeningstabellen en aangepaste verloskundige berekeningstabellen
importeren.

U kunt ookaangepaste verloskundige berekeningen instellen die worden weergegeven in de verloskundige
berekeningslijsten en in het rapport voor verloskundige onderzoeken.

De instellingenpagina voor berekeningen weergeven

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE

2 Tik opCalculations (Berekeningen) in de lijst aan de linkerzijde.

Calculations

Instellingen voor cardiale berekeningen
Namen voor cardiale metingen opgeven

1 Tik op de instellingenpagina voor berekeningen opCardiac (Cardiaal).

Cardiac

2 Selecteer onder TDI Walls (TDI-wanden) een naam voor elke wand.
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3 Tik opDone (Gereed).

Done

Instellingen voor verloskundige berekeningen

Zwangerschapsleeftijd en groeianalyse opgeven

Zwangerschapsleeftijd en groeianalyse opgeven

1 Tik op de instellingenpagina voor berekeningen opOB (Verloskunde).

OB

2 Selecteer de gewenste auteurs (of selecteer None [Geen]) in demetingslijsten onderGestational
Age (Zwangerschapsleeftijd) enGrowth Analysis (Groeianalyse).
Als u een zwangerschapsleeftijd selecteert, wordt de bijbehorendemetingen in de berekeningslijst
geplaatst.

3 Omde auteurs voor demetingslijsten vanGestational Age (Zwangerschapsleeftijd) enGrowth
Analysis (Groeianalyse) te resetten naar de standaardinstelling, tikt u opReset (Resetten).

Reset

Aangepaste verloskundige metingen maken

U kunt maximaal vijf aangepastemetingenmaken die worden weergegeven in de verloskundige
berekeningslijsten, in de lijst met aangepastemetingen in de instellingen voor berekeningen en in het
verloskundige rapport.

U kunt aangepastemetingen op het systeemmaken of in de X-Porte-editor voor aangepaste verloskundige
tabellen, eenMicrosoft Excel-bestand dat beschikbaar is op www.sonosite.com. U kunt alleen tabelgegevens
aan een aangepastemeting koppelen als u demetingmaakt in de editor voor aangepaste verloskundige
tabellen.

WAARSCHUWING Als u een aangepaste verloskundigemetingmaakt, verwijdert of importeert, worden alle
opgeslagenmetingen en berekeningen voor de huidige patiënt gewist.
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Aangepaste verloskundige metingen op het systeemmaken

1 Beëindig het huidige onderzoek.

2 Tik op de instellingenpagina voor berekeningen opOB (Verloskunde).

OB

3 Tik in het gedeelteOB Custom Measurements (Aangepaste verloskundigemetingen) op Add New
(Nieuwe toevoegen).

4 Voer een unieke naam in het vakName (Naam) in.

5 Selecteer het gewenstemetingstype in de lijst Type.

6 Tik opSave (Opslaan).

Save

Aangepaste verloskundige metingen maken in de editor voor aangepaste verloskundige tabellen

Voordat u de editor voor aangepaste verloskundige tabellen gebruikt, dient u te controleren of uw systeem voldoet aan de
minimale vereisten voor de editor en de taal voor de editor op te geven (raadpleeg "Aangepaste verloskundige tabellen
opstellen" op tegenoverliggende pagina).

Opmerking De taal van de editor voor aangepaste verloskundige tabellenmoet overeenkomenmet de taal van het X-
Porte-systeemwaarop u demetingen importeert.

1 Op het tabbladSetup-First (Eerst opstellen) van de editor voor aangepaste verloskundige tabellen klikt u op de
leeftijd-gebruikerstabelwaaraan u demeting wilt toevoegen.

2 Voer in de celMeasurement Name (Naammeting) een unieke naam in vanmaximaal zes tekens.

Opmerking Als u een aangepastemetingmaakt met een naam die overeenkomtmet de naam van een
aangepastemeting die al op het systeem bestaat, wordt de aangepastemeting op het systeem
overschrevenmet de nieuwe aangepastemeting als u deze importeert.

3 Selecteer het gewenstemetingstype in de lijstMeasurement Type (Typemeting).

4 Voer tabelgegevens in.
Nadat u aangepastemetingen hebt gemaakt in de editor voor aangepaste tabellen, kunt u de editor naar een
USB-stick exporteren en vervolgensde aangepastemetingen van de editor naar het systeem exporteren
(raadpleeg " Aangepaste verloskundige tabellen enmetingen exporteren en importeren" op pagina 41).
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Een aangepaste verloskundige meting verwijderen

1 Beëindig het huidige onderzoek.

2 Tik op de paginamet instellingen voor berekeningen opOB (Verloskunde).

OB

3 Tik in het gedeelteOB Custom Measurements (Aangepaste verloskundigemetingen) op naast
demeting die u wilt verwijderen.

4 Tik opYes (Ja) om het verwijderen te bevestigen.
Demeting en de bijbehorende tabelworden van het systeem verwijderd.

Verloskundige berekeningstabellen bekijken

U kunt verloskundige berekeningstabellen op het systeem bekijken, inclusief tabellen die u hebt geïmporteerd
met de -editor voor aangepaste verloskundige tabellen.

U kunt standaard (door het systeem gedefinieerde) verloskundige berekeningstabellen niet aanpassen of
verwijderen.

Verloskundige berekeningstabellen bekijken

1 Tik op de paginamet instellingen voor berekeningen op Tables (Tabellen).

Tables

2 Selecteer het gewenste tabeltype en de gewenstemeting/auteur.

Aangepaste verloskundige tabellen opstellen

U kunt de X-Porte-editor voor aangepaste verloskundige tabellen gebruiken, eenMicrosoft Excel-bestand dat
beschikbaar is op www.sonosite.com, voor het opstellen van aangepaste verloskundige tabellen voor
zwangerschapsleeftijd en groeianalyse.

Nadat u aangepaste tabellen in de editor hebt ingevoerd, exporteert u de tabellen naar een USB-stick en
importeert u vervolgensde tabellen op het X-Porte-systeem. (Raadpleeg " Aangepaste verloskundige tabellen
enmetingen exporteren en importeren" op pagina 41.)

Voordat u de X-Porte-editor voor aangepaste verloskundige tabellen gebruikt, dient u te controleren of uw
computer voldoet aan de volgendeminimale vereisten:

Windows
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WindowsVista, 32-bits of 64-bits, of later

Microsoft Excel 2007 of later, geconfigureerd zodat alle macro's zijn ingeschakeld en zodat toegang tot het
objectmodel van het VBA-project wordt vertrouwd (raadpleeg ExcelHelp voor instructies).

Mac OS

MacOS X 10.5 (Leopard) of later

Microsoft Excel 2011 of later

De taal van de editor voor aangepaste verloskundige tabellen opgeven

Op het tabbladSetup-First (Eerst opstellen) in de editor selecteert u een taal uit de lijstPlease Specify
Language (Taal opgeven).
De geselecteerde taalmoet overeenkomenmet de taal van het X-Porte systeemwaarop u de tabellen
importeert.

Aangepaste verloskundige tabellen opstellen in de editor voor aangepaste verloskundige tabellen

U kunt aangepaste tabellen vanmaximaal 120 invoeren (leeftijdstabellen) of 210 invoeren (groeitabellen) opstellen.

U dient alle macro's in Excel in te schakelen als u de editor voor aangepaste verloskundige tabellen inWindowsgebruikt.

Als u klaar bent met de editor voor aangepaste verloskundige tabellen kunt u demacro-instellingen in Excel desgewenst
weer terugzetten. Zie ExcelHelp voor instructies.

Invoeren in de tabeleditor mogen niet negatief zijn enmogen geen schuine strepen, sterretjes, haakjes, komma's of
puntkomma's bevatten.

WAARSCHUWING Controleer voorafgaand aan gebruik of de ingevoerde gegevens in de aangepaste tabellen juist
zijn. Het systeem bevestigt niet of de ingevoerde gegevens voor de aangepaste tabel juist zijn.

1 Open de editor in Excel.

2 (AlleenMacOS) Klik opEnable Macros (Macro's inschakelen).

3 Op het tabbladSetup-First (Eerst opstellen) klikt u op de groei- of leeftijdstabel die u wilt bewerken.

4 Voer in het veldAuthor (Auteur) een unieke naam vanmaximaal 24 tekens in. U kunt geen auteursnamen
gebruiken die in de door het systeem geconfigureerde verloskundige berekeningstabellen voorkomen.

5 Voer een van de volgende opties uit:

(Groeitabellen) Voer waarden in de veldenWeeks (Weken),Min,Mid, enMax in.
Waarden in de kolomWeeks (Weken) moeten groter worden.

(Leeftijdstabellen) Voer waarden in de veldenValue (Waarde),Age (weeks) (Leeftijd [weken]), Age
(days) (Leeftijd [dagen]),Range (weeks) (Bereik [weken]) enRange (days) (Bereik [dagen]) in.
Waarden in de kolomValue (Waarde) en het totaal van de waarden in de kolommenAge (weeks)
(Leeftijd [weken]) enAge (days) (Leeftijd [dagen]) moeten groter worden.

6 Rechts van de cellen op elk tabblad wordt een grafische voorstelling van de ingevoerde waarden weergegeven.

7 Sla de gegevensop.
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Aangepaste verloskundige tabellen en metingen exporteren en importeren

Aangepaste verloskundige tabellen en metingen van de -editor voor aangepaste verloskundige
tabellen exporteren

Als u aangepaste tabellen vanuit de editor exporteert, wordt alle inhoud van alle tabbladen, inclusief
aangepastemetingen, in het geëxporteerde CSV-bestand opgenomen.

1 Sluit een USB-stick op uw computer aan.

2 Klik opExport (Exporteren) op een tabblad in de editor.

3 In het venster Please Select the Export File Folder (Map exportbestand selecteren) navigeert u
naar de USB-stick en klikt u opOK. U kunt de bestandsnaam van het geëxporteerde bestand niet
wijzigen.

Opmerking Pashet geëxporteerde CSV-bestand niet aan. Het systeem importeert geen
gegevensuit het CSV-bestand als het bestand is aangepast.

Aangepaste verloskundige tabellen en metingen importeren

Bij het importeren worden de aangepaste tabellen en aangepastemetingen bijgewerkt.

WAARSCHUWING Als u aangepaste verloskundige tabellen enmetingen importeert, worden bestaande
tabellen vervangen door tabellen van de editor voor aangepaste verloskundige tabellen.

WAARSCHUWING Als u een aangepaste verloskundigemetingmaakt, verwijdert of importeert, worden alle
opgeslagenmetingen en berekeningen voor de huidige patiënt gewist.

WAARSCHUWING Controleer voorafgaand aan gebruik of de ingevoerde gegevens in de aangepaste
tabellen juist zijn. Het systeem bevestigt niet of de ingevoerde gegevens voor de
aangepaste tabel juist zijn.

1 Beëindig het huidige onderzoek.

2 Plaats de USB-stickmet het geëxporteerde CSV-bestand in een USB-poort aan de zijkant van het
systeem.

3 Tik op de instellingenpagina voor berekeningen op Tables (Tabellen).

Tables

4 Tik op Import (Importeren).

Import
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5 Selecteer de USB-stickmet het CSV-bestand en tik vervolgensop Import (Importeren).

Import

Het systeemwordt opnieuw opgestart.

Aangepaste verloskundige tabellen verwijderen

U kunt geen door het systeem gedefinieerde verloskundige tabellen verwijderen.

1 Tik op de instellingenpagina voor berekeningen op Tables (Tabellen).

2 SelecteerGestational Age (Zwangerschapsleeftijd) ofGrowth Analysis (Groeianalyse) en selecteer
vervolgensdeMeasurement (Meting) enAuthor (Auteur) voor de tabel die u wilt verwijderen.

3 Tik opDelete (Verwijderen).

Instellingen voor CDA-rapport
 Als u Include CDA (CDAopnemen) op de configuratiepagina voor DICOM-archiveringshulpmiddelen selecteert,
archiveert het ultrasone systeem het patiëntrapport in de indeling DICOMEncapsulated CDA (ClinicalDocument
Architecture) met het profiel dat u hebt opgegeven op de instellingenpagina voor CDA-rapport.

Sommige CDA-rapportinstellingen worden weergegeven in het patiëntrapport (raadpleeg "Rapporten en werkbladen
weergeven nadat het onderzoek is beëindigd" op pagina 236). DeCustodian/Provider Organization Name (Naam
organisatie zorgverlener/zorginstelling) wordt bijvoorbeeld weergegeven in de banner van het rapport.

U kunt maximaal vier CDA-profielen op het systeem configureren.

De instellingenpagina voor CDA-rapport weergeven

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE

2 Tik opCDA Report (CDA-rapport) in de lijst aan de linkerzijde.

CDAReport
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Een CDA-profiel configureren

Verplichte velden zijn aangegevenmet een asterisk.

1 Tik op de instellingenpagina voor CDA-rapport opConfig.

Config

2 Tik op de pagina voor CDA-rapport opNew (Nieuw).

New

3 Omeen profielnaam te wijzigen, voert u een nieuwe profielnaam in het vakSystem/Author ID
(Systeem-/auteurs-ID) in. Elke profielnaammoet uniek zijn.

4 Vul de velden in de gedeeltenCustodian/Provider Organization (Organisatie
zorgverlener/zorginstelling) enAuthor/Authenticator Organization(Organisatie auteur/verificator)
in.

5 Om informatie over de verificator in te voeren, selecteert u Include? (Opnemen?) in het gedeelte
Authenticator (Verificator) en vult u de velden in het gedeelteAuthenticator (Verificator) in.

6 Tik opSave (Opslaan).

Save

Een CDA-profiel opgeven

Op de instellingenpagina CDA-rapport selecteert u een profiel uit de lijstActive Configuration
(Actieve configuratie).

Een CDA-profiel verwijderen

1 Tik op de instellingenpagina voor CDA-rapport opConfig.

Config
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2 Selecteer het CDA-profiel dat u wilt verwijderen in deCDA List (CDA-lijst) en tik opDelete (Verwijderen).

Delete

Gerelateerde onderwerpen

DICOM 47
Het systeem instellen 27

Instellingen voor connectiviteit
Op de instellingenpagina voor connectiviteit kunt u de systeemlocatie opgeven en opties voor waarschuwingen opgeven
voor als de interne opslag vol is. U kunt ook instellingen voor connectiviteit importeren en exporteren.

U kunt ookdraadloze certificaten beheren en instellingen voor DICOM, een optionele functie, opgeven. Raadpleeg
"DICOM" op pagina 47.

De instellingenpagina voor connectiviteit weergeven

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE

2 Tik opConnectivity (Connectiviteit) in de lijst aan de linkerzijde.

Connectivity

De systeemlocatie opgeven

De locatie die u in de instellingen voor connectiviteit opgeeft, vertegenwoordigt de actieve locatie van het systeem.

Op de instellingenpagina connectiviteit selecteert u een locatie uit de lijst Location (Locatie).

Waarschuwingen over opslag ontvangen

Op de instellingenpagina connectiviteit selecteert u Internal Storage Capacity Alert (Waarschuwing capaciteit
interne opslag).
Er wordt een bericht weergegeven als de interne opslag demaximale capaciteit bereikt als u een onderzoek
beëindigt.

Gerelateerde onderwerpen

Patiëntinformatie invoeren 156
Instellingen voor netwerkstatus 66
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DICOM 47
Het systeem instellen 27

Instellingen voor connectiviteit importeren en exporteren
U kunt alle instellingen voor locatie en connectiviteit importeren en exporteren van en naar een ander X-Porte-
systeem. Tot deze instellingen horen DICOM-configuratiegegevensvoor locatie, draadloze instellingen,
archiveringshulpmiddelen, printers, servers voor vastlegging opslag enMPPS-servers.

Het systeem importeert geen IP-adressen of AE-titels als u configuratiegegevensvan een ander systeem
importeert.

Let op Verwijder de USB-stick niet en schakel het ultrasone systeem niet uit tijdenshet exporteren om
verlies van gegevensof het beschadigen van de USB-stick te voorkomen. Stoot ookniet tegen
de USB-stick of oefen geen drukuit op de USB-stick terwijl deze op het systeem is aangesloten.
De connector kan daardoor breken.

Instellingen voor connectiviteit importeren

1 Sluit de USB-stickmet de instellingen aan (raadpleeg "USB-stick aansluiten om te importeren of
exporteren" op pagina 10).

2 Tik op de instellingenpagina voor connectiviteit opDICOM Setup (DICOM-setup).

DICOM Setup

3 Tik opConfig.

Config

4 Tik op Import (Importeren).

Import
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5 Selecteer de USB-stick en tik vervolgensop Import (Importeren).

Import

Het systeemwordt opnieuw opgestart. Alle configuraties op het systeemworden vervangen door geïmporteerde
gegevens.

Instellingen voor connectiviteit exporteren

1 Sluit een USB-stick aan (raadpleeg "USB-stick aansluiten om te importeren of exporteren" op pagina 10).

2 Tik op de instellingenpagina voor connectiviteit opDICOM Setup (DICOM-setup).

DICOM Setup

3 Tik opConfig.

Config

4 Tik opExport (Exporteren).

Export

5 Selecteer de USB-stick en tik vervolgensopExport (Exporteren).

Export
Alle configuraties op de USB-stickworden vervangen door geëxporteerde gegevens. Vijf seconden nadat de
export is voltooid, kunt u de USB-stick veilig verwijderen en deze gebruiken om de gegevensop een ander X-
Porte systeem te importeren.
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Instellingen voor datum en tijd
WAARSCHUWING Een juiste datum en tijd zijn cruciaal voor het verkrijgen van juiste verloskundige

berekeningen. Controleer elke keer voordat u het systeem gebruikt of de datum en tijd
juist zijn.

De instellingenpagina voor datum en tijd weergeven

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE

2 Tik opDate and Time (Datum en tijd) in de lijst aan de linkerzijde.

Date and Time

Datum en tijd instellen

Voer op de pagina voor instellingen vandatum en tijd een van de volgende opties uit:

Voer in de vakkenDate (Datum) het huidige jaar en de huidigemaand en dag in.

Voer in de vakken Time (Tijd) de huidige tijd in uren enminuten in.

Selecteer Use Time on Time Server (Tijd op tijdserver gebruiken) en voer hetServer
Address (Serveradres) in om de systeemtijd van een tijdserver te verkrijgen. Deze opties zijn
alleen beschikbaar als de gelicentieerde DICOM-functie op uw systeem is ingeschakeld.

Opmerking Als uUse Time on Time Server (Tijd op tijdserver gebruiken) selecteert,
kunt u deDate (Datum) en Time (Tijd) niet bewerken. Als u deDate (Datum)
en Time (Tijd) wilt bewerken, dient de selectie vanUse Time on Time
Server (Tijd op tijdserver gebruiken) ongedaan temaken.

Selecteer Daylight Savings Time (Zomer- of wintertijd) om op te geven dat het systeem
automatisch afstelt op zomer- en wintertijd. Deze optie is alleen beschikbaar als uUse Time
on Time Server (Tijd op tijdserver gebruiken) selecteert.

Selecteer uw tijdzonde in de lijst Time Zone (Tijdzone).

Gerelateerde onderwerpen

Het systeem instellen 27

DICOM
Met gebruik van gegevens in de DICOM-standaard (Digital Imaging and Communications in Medicine) kan het
ultrasone systeem het volgende uitvoeren:
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Gegevens van een patiënt patiëntonderzoekoverdragen naar een archiveringshulpmiddel, DICOM-printer of
server voor vastlegging opslag. Raadpleeg "Archiveren en exporteren" op pagina 172.

Importeer patiëntgegevens vanuit een werklijst. Raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op pagina 156.

Exporteer onderzoeksgegevensalsDICOMDIR-bestanden naar een USB-opslagapparaat. Raadpleeg
"Instellingen voor USB" op pagina 80.

DICOM iseen gelicentieerde functie. Het systeem voldoet aan de DICOM-norm zoalswordt gespecificeerd in hetX-Porte
DICOMConformance Statement (conformiteitsverklaring) dat beschikbaar iswww.sonosite.com.

Het X-Porte DICOMConformance Statement (conformiteitsverklaring) biedt informatie over het doel, de kenmerken, de
configuratie en de specificaties van de netwerkverbindingen die door het systeemworden ondersteund.

Het systeem kan via een lokaal netwerk (LAN) worden verbondenmet de volgende apparaten:

PACS-archiveringshulpmiddelen (Picture Archive and Communication Systems)

Werklijstservers

MPPS-servers (ModalityPerformed Procedure Step)

DICOM-printers

Servers voor vastlegging opslag

Het systeem kan naar een of meerdere apparaten overdragen en worden verbondenmetmeerdere netwerken,
afhankelijk van hoe u het systeem configureert. In het DICOM-logbestand worden netwerkfouten en -gebeurtenissen
verzameld, doorgaans ter ondersteuning van diagnose (raadpleeg "Logbestanden" op pagina 64).

Gerelateerde onderwerpen

Logbestanden 64
Patiëntinformatie invoeren 156
Werkbladen en rapporten 230
Instellingen voor CDA-rapport 42
Archiveren en exporteren 172
Instellingen voor netwerkstatus 66
Instellingen voor connectiviteit 44
Routeringselecties 77

Het systeem voor DICOM-overdracht configureren
Omhet systeem te configureren voor een DICOM-overdracht, voert u de volgende taken uit (doorgaansuitgevoerd door
een netwerkbeheerder of PACS-manager):

1 Maakeen back-up van standaardinstellingen voor DICOM-configuratie op een USB-stick die u op een veilige
locatie bewaart. U kunt zo nodig de standaardinstellingen herstellen. Raadpleeg " Instellingen voor connectiviteit
importeren en exporteren" op pagina 45.

2 Maakverbindingmet het netwerk. Zie "Verbindingmakenmet het netwerk" op tegenoverliggende pagina.

3 Vul de configuratiepagina's voor locaties en apparaten in. Raadpleeg "DICOM-configuratiepagina's" op pagina
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52.

4 Koppel apparaten aan locaties. Zie "Apparaten aan locaties koppelen" op pagina 60.

Verbindingmakenmet het netwerk
Voordat u het systeem voor DICOM-overdracht configureert, moet u verbindingmakenmet het netwerk. U
kunt via Ethernet of draadloos verbindingmaken.

Als u via Ethernet verbindingmaakt, moet het X-Porte ultrasone systeem zijn aangesloten op een standaard
10/100/1000-Ethernet-netwerk.

Via Ethernet verbinding maken met het netwerk

Apparaten die worden aangesloten op de Ethernet-poort van het systeemmoeten voldoen aan de normen IEC
60601-1 of IEC 60950.

Sluit de Ethernet-kabel aan op de Ethernet-poort op de achterzijde van het dock (raadpleeg " Poorten"
op pagina 21).
Als het systeem is ingeschakeld, geeft het lampje voor LAN-koppeling (groene led) naast de Ethernet-
aansluiting de fysieke aansluiting op het netwerk aan.

Draadloos verbinding maken met het netwerk

Draadloze connectiviteit is een gelicentieerde functie.

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE

2 Tik opConnectivity (Connectiviteit) in de lijst aan de linkerzijde.

Connectivity

3 Tik op de instellingenpagina voor connectiviteit opDICOM Setup (DICOM-setup).

DICOM Setup

DICOM 49



4 Tik opConfig.

Config

5 Tik op Location (Locatie).

6 Tik opNew (Nieuw) en vul de velden op de configuratiepagina voor DICOM Location (DICOM-locatie) in.
Verplichte velden zijn aangegevenmet een asterisk. Raadpleeg "DICOM-configuratiepagina's" op pagina 52.

New

7 SelecteerWireless (Draadloos) op de configuratiepagina Location (Locatie).

8 Tik opWireless Configuration (Draadloze configuratie).

Wireless
Configuration

9 Vul de velden voor draadloze connectiviteit in. Verplichte velden zijn aangegevenmet een asterisk. Raadpleeg
"DICOM-configuratiepagina's" op pagina 52.

10 Tik opSave (Opslaan).

Save

Het pictogram voor draadloos geeft de status van de draadloze verbinding aan (het aantalwitte balkjes
geeft de sterkte van de verbinding aan).

(Optioneel) Draadloze certificaten importeren of verwijderen

Als uw beveiligingsschema dit vereist, kunt u draadloze certificaten importeren. Het systeem ondersteunt de volgende
bestandstypen: CER, PFXen PVK.

Let op Verwijder de USB-stick niet en schakel het ultrasone systeem niet uit tijdenshet exporteren om verlies van
gegevensof het beschadigen van de USB-stick te voorkomen. Stoot ookniet tegen de USB-stick of oefen
geen drukuit op de USB-stick terwijl deze op het systeem is aangesloten. De connector kan daardoor
breken.
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1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE

2 Tik opConnectivity (Connectiviteit) in de lijst aan de linkerzijde.

Connectivity

3 Tik op de instellingenpagina voor connectiviteit opWireless Certificates (Draadloze certificaten).
Er verschijnt een lijst met certificaten op het systeem.

4 Voer een van de volgende opties uit:

Certificaten importeren: sluit de USB-stickmet de certificaten aan (raadpleeg "USB-stick
aansluiten om te importeren of exporteren" op pagina 10). Controleer of er niet meer dan 20
certificaten op het systeem en de USB-stick staan. Verwijder zo nodig certificaten. Tik
vervolgens Import (Importeren).

Import

Opmerking Certificaten op de USB-stick vervangen certificaten op het systeem.

Certificaten verwijderen: Selecteer de certificaten diemoeten worden verwijderd en tik
vervolgensopDelete (Verwijderen).

Delete

5 Tik opDone (Gereed).

Done
6 Start het systeem opnieuw op.
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DICOM-configuratiepagina's
DeDICOM-configuratiepagina's zijn de volgende:

LocatieConfiguratie voor netwerkinstellingen, inclusief instellingen voor een draadloze netwerkverbinding. Hier kunt u
ookopgeven welke apparaten u aan dat netwerkwilt koppelen. Configureer bijvoorbeeld een locatie met de naam
'Kantoor' en koppel vervolgenseen printer en archiveringshulpmiddel aan de locatie. U kunt maximaal acht locaties
configureren. (Zie "Apparaten aan locaties koppelen" op pagina 60.)

Archief Configuratie voor PACS-archiveringshulpmiddelen, apparaten voor het opslaan van patiëntonderzoeken
(beelden en clips). Er kan slechts één archiveringshulpmiddel per locatie in uitvoering zijnde overdrachten van beelden
ontvangen. U kunt maximaal vier archiveringshulpmiddelen per locatie koppelen.

PrinterConfiguratie voor DICOM-printers voor het afdrukken van beelden. U kunt maximaal twee printers per locatie
koppelen.

Vastlegging opslag Configuratie voor servers voor vastlegging opslag, apparaten die verantwoordelijkheid nemen voor
en ontvangst bieden van inhoud die door het ultrasone systeemwordt verzonden.

Werklijst Configuratie voor werklijstservers, apparaten die gegevensover geplande proceduresbij de patiënt bevatten.
U kunt gegevens in het patiëntformulier importeren (raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op pagina 156).

MPPSConfiguratie voor MPPS-servers, apparaten die gedetailleerde informatie over het uitgevoerde onderzoek
coördineren. U kunt éénMPPS-server per locatie koppelen.

Een nieuwe locatie of nieuw apparaat configureren

Opmerking Als de configuratie wordt gewijzigd, moet het systeemmogelijk opnieuw worden opgestart.

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE

2 Tik opConnectivity (Connectiviteit) in de lijst aan de linkerzijde.

Connectivity

3 Tik op de instellingenpagina voor connectiviteit opDICOM Setup (DICOM-setup).

4 Tik opConfig.

Config

5 Selecteer een configuratiepagina in deDICOM-lijst.
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6 Tik opNew (Nieuw).

New

7 Voltooid de velden voor het instellen van de configuratie en tik opSave (Opslaan).

Save

Een locatie of apparaat verwijderen

1 Selecteer op de juiste configuratiepagina de naam in de lijst met locaties of apparaten.

2 Tik opDelete (Verwijderen).

Delete

3 Tik opYes (Ja) om het verwijderen te bevestigen.

4 Tik opDone (Gereed).

Done

Velden voor instellen configuratie

Locatie

Verplichte velden zijn aangegevenmet een asterisk.

Naam
De unieke netwerknaam voor het ultrasone systeem. SonoSite is de standaard.

Alias
De naam die de netwerklocatie van het ultrasone systeem identificeert.

AE-titel
DeDICOMApplication Entity-titel.

DICOM 53



Poort
Het poortnummer van het apparaat. Doorgaanswordt IP-poort 104 aan DICOM toegewezen.

DHCP
Indien gewenst kunt u DynamicHost Configuration Protocol inschakelen. De velden voor IP-adres, subnetmasker en
standaardgatewayzijn niet langer beschikbaar.

IP-adres
Unieke identificatie van de locatie van het ultrasone systeem. Kan niet tussen 127.0.0.0 en 127.0.0.8 liggen.

Subnetmasker
Identificeert een subdivisie van het netwerk. De standaardwaarde is 255.255.0.0.

Standaardgateway
Het IP-adreswaar het netwerkmet een ander netwerkwordt verbonden. Kan niet tussen 127.0.0.0 en 127.0.0.8 liggen.

Beelden overdragen
Geef op wanneer beeldenmoeten worden overgedragen: tijdensof na afloop van het onderzoek.

JPEG-compressie
Selecteer Hoog, Gemiddeld of Laag. Een hoge compressie heeft een kleine bestandsgroottemaar minder detail.
Selecteer Laag voor de beste beeldkwaliteit. Raadpleeg "Beperkingen van JPEG-indeling" op pagina 81.

Draadloos
Selecteer deze optie als u een draadloze locatie configureert.

De volgende velden zijn beschikbaar voor draadloze netwerkverbindingen:

Profielnaam
De naam van het profiel dat voor deze locatie is ingesteld. U kunt maximaal 10 profielen hebben voor elke draadloze
locatie.

Netwerknaam (SSID)
DeSSID (Service Set Identifier) van de netwerknaam voor de router.

Beveiligingsbeleid
Beveiligingstype dat het netwerk verifieert:

OpenGeen beveiliging.

WEP ofGedeelde WEPDe volgende velden worden weergegeven:

Versleuteling Het type versleuteling (64-bits of 128-bits).

Index sleutelDe index van deWEP-sleutel 1-4. De netwerklocatie waar een specifieke sleutelwordt
opgeslagen.

SleutelWEP-sleutelwaarde om gegevens te versleutelen.
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RADIUSRemote AccessDial-Up User Service -802.1xSleuteluitwisseling. De volgende velden
worden weergegeven:

Type verificatieSelecteer een van de volgende opties:

EAP-TLSExtensible Authentication Protocol-Transport Layer Security. De volgende
velden worden weergegeven:

GebruikersnaamNaam van de aangewezen gebruiker.

Clientcertificaat Selecteer uit de lijst van op het systeem geïnstalleerde
clientcertificaten.

PrivésleutelEén sleutel van een paar (openbaar en privé) die alleen aan de
opdrachtgever wordt verstrekt en nooit wordt gedeeld.

Wachtwoord privésleutelEen unieke combinatie van letters en symbolen
waarmee te gebruiker toegang verkrijgt.

Autoriteit certificaat Valideert de verificatieserver of autoriteit van het
certificaat. De lijst wordt ingevuldmet draadloze certificaten die u hebt
geïmporteerd. (Raadpleeg " (Optioneel) Draadloze certificaten importeren
of verwijderen" op pagina 50.) Selecteer het gewenste certificaat uit de lijst.

EAP-PEAPV0

GebruikersnaamNaam van de aangewezen gebruiker.

Wachtwoord Een unieke combinatie van letters en symbolen waarmee te
gebruiker toegang verkrijgt.

Autoriteit certificaat Valideert de verificatieserver of autoriteit van het
certificaat. De lijst wordt ingevuldmet draadloze certificaten die u hebt
geïmporteerd. (Raadpleeg " (Optioneel) Draadloze certificaten importeren
of verwijderen" op pagina 50.) Selecteer het gewenste certificaat uit de lijst.
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WPA of WPA2BeschermdeWi-Fi-toegang. De volgende velden worden weergegeven:

VerificatieAls uPERSOONLIJK selecteert, wordt het veldWachtwoordzin weergegeven. Voer de
gedeeldeWPA-sleutel in die is gebruikt bij het configureren van de router.

Versleuteling Versleutelingsprotocol voor de router.

Type verificatieSelecteer een van de volgende opties:

EAP-TLSExtensible Authentication Protocol-Transport Layer Security. De volgende velden worden
weergegeven: 

GebruikersnaamNaam van de aangewezen gebruiker.

Clientcertificaat Selecteer uit de lijst van op het systeem geïnstalleerde clientcertificaten.

PrivésleutelEén sleutel van een paar (openbaar en privé) die alleen aan de opdrachtgever
wordt verstrekt en nooit wordt gedeeld.

Wachtwoord privésleutelEen unieke combinatie van letters en symbolen waarmee te
gebruiker toegang verkrijgt.

Autoriteit certificaat Valideert de verificatieserver of autoriteit van het certificaat. De lijst wordt
ingevuldmet draadloze certificaten die u hebt geïmporteerd. (Raadpleeg " (Optioneel)
 Draadloze certificaten importeren of verwijderen" op pagina 50.) Selecteer het gewenste
certificaat uit de lijst.

EAP-PEAPv0Extensible Authentication Protocol-Protected Extensible Authentication Protocol. De
volgende velden worden weergegeven: 

GebruikersnaamNaam van de aangewezen gebruiker

Wachtwoord Een unieke combinatie van letters en symbolen waarmee te gebruiker toegang
verkrijgt.

Autoriteit certificaat Valideert de verificatieserver of autoriteit van het certificaat. De lijst wordt
ingevuldmet draadloze certificaten die u hebt geïmporteerd. (Raadpleeg " (Optioneel)
 Draadloze certificaten importeren of verwijderen" op pagina 50.) Selecteer het gewenste
certificaat uit de lijst.

Archiveringshulpmiddel
Verplichte velden zijn aangegevenmet een asterisk.

Naam
Naam netwerkhost voor een archiveringsprogramma.

Alias
Gepersonaliseerde naam voor een archiveringsprogramma.

AE-titel
DeDICOMApplication Entity-titel van het archiveringshulpmiddel.
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Beelden
Hier kunt u definiëren hoe beelden naar het archiveringshulpmiddelworden verzonden: RGB (niet-
gecomprimeerd), Mono (gecomprimeerd), of JPEG.

Beeldtype
Lijst met beeldtypen van het archiveringshulpmiddel, op basis van de vastleggingsmodus.

IP-adres
Een unieke identificatie voor het archiveringshulpmiddel.

Poort
Het poortnummer van het apparaat. Doorgaanswordt IP-poort 104 aan DICOM toegewezen.

Ping
Tik om te bepalen of het IP-adres toegankelijk is. Op het systeemwordt OKof Mislukt weergegeven.

Videoclips uitsluiten
Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden alleen beelden (geen videoclips) overgedragen. Alleen
beschikbaar alsBeeldtype is ingesteld op Ultrageluid.

CDA opnemen
Selecteer dit selectievakje om het CDA-rapport naar het archiveringshulpmiddel te verzenden.

SR opnemen
Selecteer dit selectievakje om het gestructureerde rapport naar het archiveringshulpmiddel te verzenden.

Educatief
Selecteer dit selectievakje om het archiveringshulpmiddel aan de educatieve routeringselectie te koppelen.
Raadpleeg "Routeringselecties" op pagina 77.

Printer
Verplichte velden zijn aangegevenmet een asterisk.

Naam
Naam netwerkhost voor een printer.

Alias
Gepersonaliseerde naam voor een printer.

IP-adres
Een unieke identificatie voor de printer.

Poort
Het poortnummer van het apparaat. Doorgaanswordt IP-poort 104 aan DICOM toegewezen.

AE-titel
DeDICOMApplication Entity-titel van de printer.

Ping
Selecteer dit om te bepalen of het IP-adres toegankelijk is. Op het systeemwordt OKof Mislukt weergegeven.
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Model
Lijst met Agfa-, Codonics- en Kodak-printermodellen. Als uwmodel niet staat vermeld, kiest u een algemeenmodel aan
het einde van de lijst.

Filmgrootte
Door de printer ondersteunde filmgrootten.

Filmtype
Door de printer ondersteund filmmedium.

Bestemming
Waar de film wordt geplaatst nadat deze is afgedrukt.

Indeling
Aantal kolommen en rijen in de afdruk.

Orientation
Indeling van de film.

Instellingen
Bepaalt hoe beelden naar de printer worden verzonden, als kleurenbeelden (RGB) of monochrome beelden.

Exemplaren
Aantal afgedrukte exemplaren van elk beeld.

Prioriteit
Hoe belangrijk de afdruktaak is.

Max.
Maximale dichtheid van de zwarte waarde (in honderden van optische dichtheid [OD]).

Min.
Minimale dichtheid van de witte waarde (in honderden van optische dichtheid [OD]).

Rand
Dichtheid van de gebieden rond en tussen filmbeelden (in honderden van optische dichtheid [OD]).

Leeg
Lege beelddichtheid (in honderden van optische dichtheid [OD]).

Vergroting
Type interpolatie dat tijdensafdrukken wordt gebruikt.

Configureren
Printerspecifieke configuratiewaarde. Bij gebruik van algemene printerinstellingen zijn er geen configuratiestrings
beschikbaar.

Vastlegging opslag
Verplichte velden zijn aangegevenmet een asterisk.

Naam
Unieke netwerknaam voor de server voor vastlegging opslag. SonoSite is de standaard.

58 HOOFDSTUK 3 



Alias
Naam die de netwerklocatie van de server voor vastlegging opslag identificeert.

AE-titel
DeDICOMApplication Entity-titel.

IP-adres
Unieke identificatie van de server voor vastlegging opslag.

Poort
Het poortnummer van het apparaat. Doorgaanswordt IP-poort 104 aan DICOM toegewezen.

Ping
Tik om te bepalen of het IP-adres toegankelijk is. Op het systeemwordt OKof Mislukt weergegeven.

Worklist
Verplichte velden zijn aangegevenmet een asterisk.

Naam
Naam netwerkhost voor een werklijstserver.

Alias
Gepersonaliseerde naam voor een werklijstserver.

AE-titel
DeApplication Entity-titel.

Werklijst
Vandaag; Gisteren, vandaag, morgen; Alle.

This Device Only
Beperkt de zoekopdracht tot patiëntproceduresdie voor het systeem zijn gepland op basis van de AE-titel.

Modaliteit
US (Ultrasound) is het standaardproceduretype.

IP-adres
Een unieke identificatie voor de werklijstserver.

Poort
Het poortnummer van het apparaat. Doorgaanswordt IP-poort 104 aan DICOM toegewezen.

Automatisch zoeken
Hiermeewordt automatisch zoeken in- of uitgeschakeld.

Occurs Every
Dit is de duur tussen automatische updatesbij automatisch zoeken.

Start Time
Dit is de starttijd voor de automatische update (weergegeven in 24-uursklok) bij automatisch zoeken.

Ping
Tik om te bepalen of het IP-adres toegankelijk is. Op het systeemwordt OKof Mislukt weergegeven.
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MPPS

Verplichte velden zijn aangegevenmet een asterisk.

Naam
Naam netwerkhost voor deMPPS-server.

Alias
De naam die de netwerklocatie van het MPPS-systeem identificeert.

AE-titel
DeDICOMApplication Entity-titel.

IP-adres
Een unieke identificatie van deMPPS-server.

Poort
Het poortnummer van het apparaat. Doorgaanswordt IP-poort 104 aan DICOM toegewezen.

Ping
Tik om te bepalen of het IP-adres toegankelijk is. Op het systeemwordt OKof Mislukt weergegeven.

Apparaten aan locaties koppelen
Voor elke locatie selecteert u welke apparaten (archiveringshulpmiddelen en printers) de gegevensdie u overdraagt,
moeten ontvangen, welke archiveringshulpmiddelen u wilt aanwijzen alsMPPS-server of server voor vastlegging opslag
en van welke werklijstserver u gegevenswilt ontvangen. Nadat deze selecties zijn voltooid, selecteert u de locatie die u wilt
gebruiken.

Opmerking Als de configuratie wordt gewijzigd, moet het systeem opnieuw worden opgestart.

Apparaten aan een locatie koppelen

De apparatenmoet zijn geconfigureerd voordat u ze kunt koppelen. Raadpleeg " Een nieuwe locatie of nieuw apparaat
configureren" op pagina 52.

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE

2 Tik opConnectivity (Connectiviteit) in de lijst aan de linkerzijde.

Connectivity

3 Tik op de instellingenpagina voor connectiviteit opDICOM Setup (DICOM-setup).
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4 Selecteer de locatie van het systeem in de lijst Location (Locatie).

5 In de lijst met apparaten selecteert u het selectievakje naast een of meer archiveringshulpmiddelen,
printers of werklijstservers.
U kunt maximaal twee printers, vier archiveringshulpmiddelen en één werklijstserver selecteren voor
elke locatie. Er kan slechts één archiveringshulpmiddelworden geselecteerd voor het ontvangen van in
uitvoering zijnde overdrachten. Bij geselecteerde apparaten ziet u een vinkje in de linkerkolom.

6 Als u deMPPS-service wilt gebruiken, koppelt u deMPPS-server aan het archiveringshulpmiddel:

a. Selecteer het selectievakje van de gewensteMPPS-server. (MPPS-serversworden
weergegeven bij het einde van de lijst.)

b. Selecteer het selectievakje van het archiveringshulpmiddel.

c. Selecteer het selectievakje in deMPPS-kolom van het archiveringshulpmiddel.

7 Als u de service voor vastlegging van opslag wilt gebruiken, koppelt u de server voor vastlegging opslag
aan het archiveringshulpmiddel:

a. Selecteer het selectievakje voor de gewenste server voor vastlegging opslag. (Servers voor
vastlegging opslag worden weergegeven aan het einde van de lijst.)

b. Selecteer het selectievakje voor het archiveringshulpmiddel.

c. Selecteer het selectievakje in de SC-kolom van het archiveringshulpmiddel.

8 Voltooi eventuele aanvullende configuratietaken en klik vervolgensopDone (Gereed).

Done
Apparaten van een locatie loskoppelen

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE

2 Tik opConnectivity (Connectiviteit) in de lijst aan de linkerzijde.

Connectivity

3 Tik op de instellingenpagina voor connectiviteit opDICOM Setup (DICOM-setup).

4 Selecteer de locatie in de lijst Location (Locatie).
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5 Voer een van de volgende opties uit:

Om een printer, archiveringshulpmiddel of werklijstserver los te koppelen, selecteert u het bijbehorende
selectievakje.

Om eenMPPS-server los te koppelen van een archiveringshulpmiddel, selecteert u het selectievakje
voor deMPPS-server.

Om een server voor vastlegging opslag los te koppelen van een archiveringshulpmiddel, selecteert u het
selectievakje voor de server voor vastlegging opslag.

Om een archiveringshulpmiddel los te koppelen van alle servers, maakt u de selectie van het
selectievakje ongedaan en selecteert u het weer opnieuw.

6 Tik opDone (Gereed).

Done
De verbindingsstatus van apparaten controleren

1 Tik op de instellingenpagina voor connectiviteit opDICOM Setup (DICOM-setup).

2 Selecteer het apparaat dat u wilt controleren en tik opVerify (Controleren) om te controleren of de gekoppelde
apparaten zijn verbonden. (AlsVerify [Controleren] niet beschikbaar is, controleert u de kabel en draadloze
verbindingen. Start het systeem opnieuw op als u de configuratie hebt veranderd. Raadpleeg uw
systeembeheerder als het probleem aanhoudt.)

Verify

De verbindingsstatus van het apparaat wordt weergegeven in de kolomStatus:

Failed (Mislukt) DICOM kan niet met het apparaat communiceren.

Success (Gelukt) DICOM kanmet het apparaat communiceren.

Unknown (Onbekend) Het apparaat ondersteunt de C-ECHOniet (bijvoorbeeld een zoekopdracht
controleren).

Instellingen voor weergave-informatie
Op de instellingenpagina voor weergave-informatie kunt u opgeven welke details tijdensbeeldvorming op de klinische
monitor worden weergegeven.
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De instellingenpagina voor weergave-informatie weergeven

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE

2 Tik opDisplay Information (Weergave-informatie) in de lijst aan de linkerzijde.

Display Information

Details opgeven die worden weergegeven op de klinische monitor

Op de instellingenpagina voor weergave-informatie selecteert u instellingen in de volgende gedeelten:
Patient Header (Koptekst voor patiëntgegevens) Informatie die wordt weergegeven in de koptekst
voor patiëntgegevens, inclusiefPatient Name (Naam patiënt),Patient ID (Patiënt-ID),Department
ID (Afdelings-ID),User (Gebruiker), Institution (Instelling) enDate and Time (Datum en tijd).
Mode Data (Modusgegevens) Informatie voor 2D,Doppler,Color (Kleur) ofM Mode (M-mode).

Gerelateerde onderwerpen

Het systeem instellen 27

Labels
U kunt vooraf gedefinieerde labels aanpassen, nieuwe labelsmaken, labels verwijderen en instellen of labels
worden gewist als beelden weer worden geactiveerd.

Vooraf gedefinieerde labels beheren

Elk onderzoekstype ondersteunt maximaal 35 vooraf gedefinieerde labels.

1 Tik op de instellingenpagina voor presets op Labels.

Labels
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2 Tik op een onderzoekstype en voer een van de volgende opties uit

Om een label aan te passen, tikt u erop en bewerkt u de tekst in het tekstvakaan de bovenzijde van het
formulier. Tik opApply (Toepassen).

Apply
Omeen nieuw label te maken, tikt u op een leeg label en voert u de naam van het nieuwe label in het
tekstvak in. Tik opApply (Toepassen).

Om een label te verwijderen, tikt u op deX naast het label.

Tik opReset (Resetten) om de labels naar de standaardinstelling te resetten.

Reset

Omeen nieuw onderzoekstype te selecteren, tikt u opExam Type (Onderzoekstype).

Exam Type

Bewaren van labels bij opnieuw activeren opgeven

U kunt opgeven dat alle labels van een beeld worden gewist als u het beeld opnieuw activeert.

1 Tik op de instellingenpagina voor presets op Labels.

Labels

2 Selecteer Clear Labels on Unfreeze (Labelswissen bij opnieuw activeren).

Logbestanden
Op de instellingenpagina voor logbestanden kunt u de volgende logbestanden bekijken:
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GebruikerHier wordt informatie verzameld over aanmeldingen van gebruikers en het maken van
gebruikers, alsmede informatie over wanneer het logbestand is geëxporteerd of gewist.

DICOM Hier worden netwerkfouten en -gebeurtenissen verzameld, doorgaans ter ondersteuning van
diagnoses (raadpleeg "DICOM" op pagina 47).

Bevestiging Hier worden processor-uitzonderingen en door software gegenereerde bevestigingen
verzameld ter ondersteuning van diagnoses. Het bevestigingslogbestand is alleen zichtbaar voor
gebruikersmet beheerdersrechten.

Systeem Hier worden fouten en gebeurtenissen verzameld ter ondersteuning van diagnoses. Het
systeemlogbestand is alleen zichtbaar voor gebruikersmet beheerdersrechten.

De logbestanden zijn tekstbestanden die u kunt openen in een tekstverwerkende toepassing (bijvoorbeeld
Kladblokof TextEdit). U kunt de logbestanden exporteren naar een USB-stick en ze op een pc lezen.

De inhoud van logbestanden wordt opgeslagen als er invoeren worden gegenereerd. De logbestanden
hebben beperkte ruimte en als ze vol zijn, wordt bestaande inhoud overschreven.

De instellingenpagina voor logbestanden weergeven

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen). 

MORE

2 Tik op Logs (Logbestanden) in de lijst aan de linkerzijde.

Logs

Een logbestand exporteren

Let op Verwijder de USB-stick niet en schakel het ultrasone systeem niet uit tijdenshet exporteren om
verlies van gegevensof het beschadigen van de USB-stick te voorkomen. Stoot ookniet tegen
de USB-stick of oefen geen drukuit op de USB-stick terwijl deze op het systeem is aangesloten.
De connector kan daardoor breken.

1 Sluit een USB-stick aan (raadpleeg "USB-stick aansluiten om te importeren of exporteren" op pagina
10).

2 Tik op de instellingenpagina voor logbestanden op het logbestand.

3 Tik opExport (Exporteren).

Export

Er verschijnt een lijst met USB-apparaten.
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4 Selecteer de juiste USB-stick en tik opExport (Exporteren).

Export

5 Tik opYes (Ja) om het exporteren te bevestigen.
Vijf seconden nadat de export is voltooid, kunt u de USB-stick veilig verwijderen.

Een logbestand wissen

1 Tik op de instellingenpagina voor logbestanden op het logbestand.

2 Tik opClear (Wissen) om alle tekst te wissen.

Clear

3 Tik opYes (Ja) om het verwijderen te bevestigen.

Gerelateerde onderwerpen

DICOM 47
Het systeem instellen 27

Instellingen voor netwerkstatus
Op de instellingenpagina voor netwerkstatuswordt informatie weergegeven over het IP-adres, de locatie, het
subnetmasker, de standaardgatewayen het Ethernet MAC-adres van het systeem.

De instellingenpagina voor netwerkstatus weergeven

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE

2 Tik opNetwork Status (Netwerkstatus) in de lijst aan de linkerzijde.

Network Status

Gerelateerde onderwerpen

Instellingen voor connectiviteit 44
DICOM 47
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Het systeem instellen 27

Instellingen voor voeding en accu
Op de instellingenpagina voor voeding en accu kunt u de periode van inactiviteit opgeven voordat het systeem
naar de slaapstand overgaat of wordt uitgeschakeld.

De instellingenpagina voor voeding en accu weergeven

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE

2 Tik opPower and Battery (Voeding en accu) in de lijst aan de linkerzijde.

Power and Battery

Voedingsinstellingen opgeven

Op de instellingenpagina voor Power and Battery (Voeding en accu) selecteert u uit de volgende
lijsten:

Sleep Delay (Vertraging slaapstand) SelecteerOff (Uit), of 5 of 10 minuten om de periode
van inactiviteit op te geven voordat het systeem naar de slaapstand gaat.
Het systeemwordt automatisch uitgeschakeld als het in de slaapstand staat en de acculading
minder dan 14%wordt.

Opmerking Het systeem gaat niet naar de slaapstand over als het zich in de procedure
modusbevindt (raadpleeg "Bedieningselementen in 2D" op pagina 103) of
als het systeem onderzoeken archiveert of exporteert.

Power Delay (Vertraging voeding) SelecteerOff (Uit), of 15 of 30 minuten om de periode
van inactiviteit op te geven voordat het systeem automatisch wordt uitgeschakeld.

Gerelateerde onderwerpen

Het systeem instellen 27

Instellingen voor presets
De instellingenpagina voor presets bevat instellingen voor algemene voorkeuren, helderheid, labels,
onderzoekstypen en instellingen voor gebruikersprofielen. U kunt deze instellingen exporteren en importeren.

Instellingen voor voeding en accu 67



De instellingenpagina voor presets weergeven

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE

2 Tik opPresets in de lijst aan de linkerzijde.

Presets

Algemene voorkeuren
Algemene voorkeuren instellen

Op de instellingenpagina voor presets selecteert u uit de volgende lijsten:
Opmerking Als u Doppler Scale (Doppler-schaal) ofUnits (Eenheden) wijzigt, worden alle metingen en

berekeningen voor het huidige onderzoekgewist.

Doppler Scale (Doppler-schaal) Selecteer cm/s of kHz.

Thermal Index (Thermische index) Selecteer TIS, TIB of TIC. De instelling wordt voor de huidige
sessie bewaard. Als het onderzoek is beëindigd of een andere transducer of ander onderzoekstype
wordt geselecteerd, wordt de standaardinstellingen van het onderzoekstype gebruikt. 

Units (Eenheden) Eenheden voor de hoogte en het gewicht van de patiënt in cardiale
onderzoeken: in/ft/lbs of cm/m/kg.

Auto Save Patient Form (Patiëntformulier automatisch opslaan) Als deze optie is ingeschakeld, wordt
het patiëntformulier opgeslagen als een beeld in het onderzoek van de patiënt.

Generate Patient ID (Patiënt-ID genereren) Als deze optie is ingeschakeld, genereert het systeem
automatisch een unieke patiënt-ID als een onderzoekwordt gestart vanuit het patiëntformulier, tenzij
handmatig of vanuit de werklijst een patiënt-ID wordt ingevoerd. Deze optie kan worden gebruikt voor
bepaalde workflows.

PrefixHiermeewordt een prefix-string gedefinieerd die voor het begin van de automatisch
gegenereerde patiënt-ID wordt geplaatst. Zo kunt u later eenvoudig zoeken naar de patiënt-ID op het
systeem voor beeldopslag. Deze optie is alleen beschikbaar als de optie Generate Patient ID (Patiënt-ID
genereren) is ingeschakeld.

Helderheid
U kunt de helderheid van de klinischemonitor of het aanraakpaneel afstellen ter compensatie voor de hoeveelheid licht in
de kamer waar het systeemwordt gebruikt.
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Helderheid aanpassen

Voer een of beide van de volgende opties uit op de instellingenpagina voor presets:

Sleep de schuifknopMonitor Brightness (Helderheidmonitor). Het bereik loopt van 0-10.

Versleep de schuifknop Touch Panel Brightness (Helderheid aanraakpaneel). Het bereik
loopt van 2-10.

Labels
U kunt vooraf gedefinieerde labels aanpassen, nieuwe labelsmaken, labels verwijderen en instellen of labels
worden gewist als beelden weer worden geactiveerd.

Vooraf gedefinieerde labels beheren

Elk onderzoekstype ondersteunt maximaal 35 vooraf gedefinieerde labels.

1 Tik op de instellingenpagina voor presets op Labels.

Labels
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2 Tik op een onderzoekstype en voer een van de volgende opties uit

Om een label aan te passen, tikt u erop en bewerkt u de tekst in het tekstvakaan de bovenzijde van het
formulier. Tik opApply (Toepassen).

Apply
Omeen nieuw label te maken, tikt u op een leeg label en voert u de naam van het nieuwe label in het
tekstvak in. Tik opApply (Toepassen).

Om een label te verwijderen, tikt u op deX naast het label.

Tik opReset (Resetten) om de labels naar de standaardinstelling te resetten.

Reset

Omeen nieuw onderzoekstype te selecteren, tikt u opExam Type (Onderzoekstype).

Exam Type

Bewaren van labels bij opnieuw activeren opgeven

U kunt opgeven dat alle labels van een beeld worden gewist als u het beeld opnieuw activeert.

1 Tik op de instellingenpagina voor presets op Labels.

Labels

2 Selecteer Clear Labels on Unfreeze (Labelswissen bij opnieuw activeren).

Onderzoekstypen
Het systeem toont zowel door het systeem gedefinieerde als door de gebruiker gedefinieerde onderzoekstypen,
georganiseerd per transducer.

U kunt geen door de gebruiker gedefinieerde onderzoekstypen tussen transducers delen.
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Onderzoekstypen beheren

1 Tik op de instellingenpagina voor presets opExam Types (Onderzoekstypen).

Exam Type

2 Tik op de transducer met het onderzoekstype dat u wilt beheren.

Opmerking Als de transducer met het onderzoekstype dat u wilt beheren, niet wordt
weergegeven, controleert u of de transducer op het systeem is aangesloten.

3 Voer een van de volgende opties uit:

(Alleen door de gebruiker gedefinieerde onderzoekstypen) Om het onderzoekstype te
hernoemen, tikt u op de naam van het onderzoekstype en voert u een nieuwe naam in.

(Alleen door de gebruiker gedefinieerde onderzoekstypen) Om het onderzoekstype te

verwijderen, tikt u op .

Om het onderzoekstype te tonen of te verbergen in de lijst met transducers en

onderzoekstypen, tikt u op het selectievakje naast het onderzoekstype in de kolom .

Om het onderzoekstype opnieuw in te delen, tikt u erop en tikt u vervolgensopUp (Omhoog)
ofDown (Omlaag).

Tik op Transducer om terug te keren naar de lijst met transducers en onderzoekstypen.

4 Tik opDone (Gereed).

Done

Onderzoekstypen aanpassen

U kunt een onderzoekstype aanpassen of met definiëren uw favoriete instellingen. Als u het nieuwe
onderzoekstype selecteert (dushet door de gebruiker gedefinieerde onderzoekstype), gebruikt het systeem
automatisch de instellingen die u hebt opgegeven.

Het systeem toont door de gebruiker gedefinieerde onderzoekstypen naast de oorspronkelijke
onderzoekstypen in de lijst met transducerselecties.
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U kunt maximaal vijf onderzoekstypen aanpassen voor elke combinatie onderzoekstype/transducer. U kunt bijvoorbeeld
vijf verschillende onderzoekstypen aanpassen voor het abdomen op de P21xp-transducer en vijf verschillende
onderzoekstypen voor het abdomen op de C60xp-transducer.

U kunt door de gebruiker gedefinieerde onderzoekstypen hernoemen, verwijderen, exporteren, tonen, verbergen,
opnieuw rangschikken en importeren. Raadpleeg "Instellingen voor presets" op pagina 67.

Een onderzoekstype aanpassen

1 Selecteer een transducer en onderzoekstype (raadpleeg "Transducer- en onderzoekstype selecteren" op
pagina 17).

2 Stel de bedieningselementen voor beeldvorming af op uw favoriete instellingen.
U kunt instellingen instellen voor versterking, automatische versterking, diepte, dynamisch bereik,
beeldoriëntatie, doorloopsnelheid, kleureninstellingen, Color Doppler-type, Doppler-inversie, Doppler-
correctiehoek, wandfilterniveau, schaal, basislijn, geluidsvolumeniveau, optimalisatie, weergavemiddenlijn,
gelijktijdige weergave van 2D enM (GelijktijdigeM-mode) en trace.
Raadpleeg "Bedieningselementen inM-mode" op pagina 120 voor meer informatie over gelijktijdigeM-mode.

3 Tik opSave Exam Type (Onderzoekstype opslaan).

Save
Exam Type

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

4 Tik in het venster Save User-Defined Exam (Door de gebruiker gedefinieerd onderzoekopslaan) opNew
(Nieuw).

New

5 Voer een naam in voor het onderzoekstype in het onderzoeksvaken tik vervolgensopSave (Opslaan). Het
onderzoekstypemoet een unieke naam hebben.

Save
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Een door de gebruiker gedefinieerd onderzoekstype wijzigen

1 Stel de bedieningselementen voor beeldvorming af op de nieuwe instellingen.

2 Tik opSave Exam Type (Onderzoekstype opslaan).

Save
Exam Type

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

3 In het venster Save User-Defined Exam (Door de gebruiker gedefinieerd onderzoekopslaan), tikt u
op het onderzoekstype en vervolgensopUpdate (Bijwerken).

Update

De eerder opgeslagen instellingen worden overschreven door de huidige instellingen.

Instellingen voor gebruikersprofielen
Een opstartmodus opgeven

U kunt opgeven in welkemodushet systeem zich bevindt bij het opstarten, het beëindigen van een onderzoekof
het aanmelden.

1 Tik op de instellingenpagina voor presets opUser Profile (Gebruikersprofiel).

User Profile

2 Selecteer een optie in het gedeelteStartup (Opstarten):

Start Select Screen (Selectiebeginscherm) Hiermeewordt het beginschermweergegeven,
waar u opties hebt voor scannen, patiëntinformatie invoeren, een transducer en
onderzoekstype selecteren of visuele handleidingen bekijken.

Scanning (Scannen) Geeft het 2D-beeldvormingsschermweer.

Transducer/Exam Select (Transducer/onderzoek selecteren) Hiermeeworden de opties
weergegeven voor het selecteren van transducers en onderzoekstypen.

Patient Info (Patiëntgegevens) Hiermeewordt het patiëntformulier weergegeven.
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Automatisch de werklijst doorzoeken vanaf een streepjescodescanner

U kunt opgeven dat het systeem dewerklijst doorzoekt voor patiëntinformatie wanneer u een streepjescode van een
patiënt-ID scant.

1 Tik op de instellingenpagina voor presets opUser Profile (Gebruikersprofiel).

User Profile

2 Selecteer Bar Code Auto Query (Automatische zoekopdracht streepjescode).

De voetschakelaar programmeren

U kunt de functie van de linker- en rechtervoetschakelaar specificeren: None (Geen),Save Video Clip (Videoclip
opslaan),Record (Opnemen), Freeze (Stilzetten),Save Image (Beeld opslaan) ofPrint (Afdrukken).

1 Tik op de instellingenpagina voor presets opUser Profile (Gebruikersprofiel).

User Profile

2 Selecteer opties uit de lijsten Footswitch (L) (Voetschakelaar L) en Footswitch (R) (Voetschakelaar R).

Aangepaste bedieningselementen configureren

Standaard bevinden zich naast het bedieningselement Freeze (Stilzetten) tijdens live beeldvorming de vier
bedieningselementenAuto Gain (Automatische versterking),Save Image (Beeld opslaan),Save Video Clip (Videoclip
opslaan enEnd Exam (Onderzoekbeëindigen).

U kunt de functie van deze bedieningselementen opgeven.

1 Tik op de instellingenpagina voor presets opUser Profile (Gebruikersprofiel).

User Profile

2 Selecteer opties uit de lijstenProgram Control A (Bedieningselement A programmeren),Program Control B
(Bedieningselement B programmeren),Program Control C (Bedieningselement C programmeren) en
Program Control D (Bedieningselement D programmeren).
De geselecteerde opties voor Program Control A (Bedieningselement A programmeren) enProgram
Control B (Bedieningselement B programmeren) worden links van het bedieningselement Freeze (Stilzetten)
op het aanraakpaneelweergegeven. De geselecteerde opties voor Program Control C (Bedieningselement C
programmeren) enProgram Control D (Bedieningselement D programmeren) worden rechts van het
bedieningselement Freeze (Stilzetten) op het aanraakpaneelweergegeven.
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Bedieningselementen resetten

U kunt het venster More Controls (Meer bedieningselementen) resetten naar de standaardinstelling.

Als u bedieningselementen hebt verplaatst van het venster More Controls (Meer bedieningselementen) naar
de balkControls (Bedieningselementen), worden de bedieningselementen uit de balkControls
(Bedieningselementen) verwijderd als ze worden gereset. Evenzo worden bedieningselementen die u hebt
verplaatst van de balkControls (Bedieningselementen) naar het venster More Controls (Meer
bedieningselementen) verplaatst als deze bedieningselementen worden gereset.

1 Tik op de instellingenpagina voor presets opUser Profile (Gebruikersprofiel).

User Profile

2 Tik opReset More Controls (Meer bedieningselementen resetten).

Reset
More Controls

De leertoets tonen of verbergen

U kunt opgeven dat het systeem de leertoets op het aanraakpaneel verbergt. Als u de leertoets verbergt, kunt u
de visuele handleidingen nog steedsopenen door Learn (Leren) in het menuMore (Meer) te selecteren.

1 Tik op de instellingenpagina voor presets opUser Profile (Gebruikersprofiel).

User Profile

2 Maakde selectie vanShow Learn Button (Leertoets tonen) ongedaan.

Importeren en exporteren
Als u importeert of exporteert vanaf de instellingenpagina voor presets, importeert en exporteert u alle labels,
onderzoekstypen, gebruikersaccounts en systeeminstellingen, behalve instellingen voor connectiviteit.

Opmerking Umoet beheerdersrechten hebben om labels, onderzoekstypen, gebruikersaccount en
systeeminstellingen te importeren of exporteren.
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Importeren of exporteren

Als u importeert vanaf de instellingenpagina voor presets, worden alle systeemvoorkeuren op het systeem vervangen
door de geïmporteerde voorkeuren. Als u exporteert vanaf de instellingenpagina voor presets, worden alle
systeemvoorkeuren op de USB-stick vervangen door de geëxporteerde voorkeuren.

1 Plaats een USB-stick.

2 Op de instellingenpagina voor presets voert u een van de volgende opties uit:

Om labels, onderzoekstypen, gebruikersaccounts en systeeminstellingen te importeren, tikt u op Import
(Importeren) en tikt u vervolgensopYes (Ja).

Import

Selecteer de gewenste USB-stick en tik vervolgensop Import (Importeren).

Import

Alle labels, onderzoekstypen, gebruikersaccounts en systeeminstellingen worden vervangen door die
van de USB-stick.

Om labels, onderzoekstypen, gebruikersaccounts en systeeminstellingen te exporteren, tikt u opExport
(Exporteren) en vervolgensopYes (Ja).

Export

Selecteer de gewenste USB-stick en tik vervolgensopExport (Exporteren).

Export
Er wordt een kopie van alle labels, onderzoekstypen, gebruikersaccounts en systeeminstellingen
opgeslagen op de USB-stick.Wachtwoorden voor gebruikersaccounts zijn versleuteld.
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Routeringselecties
Met routeringselecties kunt u regelen waar patiëntonderzoeken worden gearchiveerd. U kunt een of meerdere
routeringselecties aan een onderzoek koppelen.

Het systeem ondersteunt drie routeringselecties:

Diagnostics (Diagnoses)

Educational/Accreditation (Educatief/accreditatie)

Procedural (Procedureel)

U kunt de routeringselectie voor educatief/accreditatie koppelen aan een DICOM-archiveringsapparaat
(raadpleeg "Educatieve DICOM-archiveringshulpmiddelen opgeven" op volgende pagina).

Gerelateerde onderwerpen

Bekijken 165
DICOM 47
Patiëntinformatie invoeren 156

Routeringselecties aan onderzoeken koppelen
Wanneer u een of meer routeringselecties aan een onderzoek koppelt, geeft het systeem de routeringselecties
in het patiëntrapport weer en in het werkblad voor acute zorg (als de gelicentieerde optie voor werkbladen voor
acute zorg is geïnstalleerd). Raadpleeg "Werkbladen en rapporten" op pagina 230.

U kunt een onderzoekaan een routeringselectie koppelen tijdenseen onderzoekof nadat het onderzoek is
beëindigd.

Een routeringselectie tijdens een onderzoek koppelen

1 Tik opPATIENT (Patiënt).

    PATIENT

2 Selecteer een of meer routeringselecties in het gedeelteRouting Selection (Routeringselectie) van
het patiëntformulier.

Een routeringselectie na een onderzoek koppelen

Als u de routeringselectie wijzigt nadat een onderzoek is beëindigd, wordt het patiëntrapport bijgewerkt.

1 Tik opREVIEW (Bekijken).

REVIEW
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2 Tik opPatient List (Patiëntlijst).

Patient List

3 Selecteer het selectievakje naast het onderzoeken tik vervolgensopRoute Exam (Onderzoek routeren).

Route
Exam

4 Selecteer een of meerdere opties in het gedeelteRouting Selection (Routeringselectie).

Educatieve DICOM-archiveringshulpmiddelen opgeven
Als u de routeringselectie voor educatief/accreditatie koppelt aan een DICOM-archiveringshulpmiddel, worden
onderzoeken diemet de routeringselectie voor educatief/accreditatie worden geassocieerd naar dat
archiveringshulpmiddel gearchiveerd.

Archiveringshulpmiddelen die niet als educatief zijn gespecificeerd, zijn procedurele (facturerings)
archiveringshulpmiddelen. Het systeem archiveert onderzoeken die zijn gekoppeld aan de diagnostische en procedurele
routeringselecties naar deze archiveringshulpmiddelen.

Als u geen archiveringshulpmiddel opgeeft als educatief archiveringshulpmiddel, worden onderzoeken die zijn gekoppeld
aan de routeringselectie voor educatief/accreditatie ooknaar het procedurele (facturerings)archiveringshulpmiddel
verzonden.

Als een onderzoekaanmeer dan één routeringselectie is gekoppeld, wordt het onderzoek zowel naar het procedurele
(facturerings)archiveringshulpmiddel als naar het educatieve archiveringshulpmiddel gearchiveerd.

Een educatief archiveringshulpmiddel opgeven

Opmerking Als u een archiveringshulpmiddel opgeeft als een educatief archiveringshulpmiddel, worden
onderzoeken die niet aan een routeringselectie zijn gekoppeld, niet naar een archiveringshulpmiddel
overgedragen. (U kunt een onderzoekaan een routeringselectie koppelen nadat het onderzoek is
beëindigd. Raadpleeg "Een routeringselectie na een onderzoek koppelen" op vorige pagina.)

1 Zorg dat het systeem is geconfigureerd voor DICOM-overdracht. Raadpleeg "DICOM" op pagina 47.
Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE
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2 Tik opConnectivity (Connectiviteit).

Connectivity

3 Tik op de systeeminstellingenpagina voor connectiviteit opDICOM Setup (DICOM-setup).

DICOM-setup

4 Tik opConfig.

Config

5 Selecteer uit de lijstDICOM de configuratiepaginaArchive (Archiveren) voor het
archiveringshulpmiddel.

6 Selecteer Educational (Educatief).

7 Tik opDone (Gereed).

Done

Instellingen voor systeeminformatie
Op de instellingenpagina voor systeeminformatie worden de hardware- en softwareversies van het systeem,
de patenten en licentie-informatie weergegeven.

Raadpleeg ook "Softwarelicenties" op pagina 261.

De instellingenpagina voor systeeminformatie weergeven

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE
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2 Tik opSystem Information (Systeeminformatie) in de lijst aan de linkerzijde.

System Information

Gerelateerde onderwerpen

Het systeem instellen 27

Instellingen voor USB
Op de instellingenpagina voor USB kunt u informatie bekijken over aangesloten USB-apparaten, waaronder beschikbare
ruimte.

U kunt ookeen bestandsindeling en opties opgeven voor beelden en videoclips in patiëntonderzoeken die u naar een
USB-stick exporteert. Ook kunt u het automatisch exporteren van beëindigde onderzoeken inschakelen.

De instellingenpagina voor USB weergeven

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

MORE

2 Tik opUSB in de lijst aan de linkerzijde.

USB

Exportopties opgeven

1 Op de instellingenpagina voor USB selecteert u een exporttype: met

MetDICOM-export worden DICOMDIR-bestanden gemaakt die kunnen worden gelezen door een
DICOM-lezer. DICOM iseen optionele functie.

Multimedia-export worden bestanden in een standaardmappenstructuur georganiseerd. Exports van
videoclips in MJPEG-indeling worden opgeslagen alsAVI. FUJIFILMSonoSite raadtWindowsMedia
Player of QuickTime 7.0 of later aan om deze videoclips te bekijken.

2 Selecteer een Image Format (Beeldindeling) voor uw exporttype. Voor de JPG-beeldindeling dient u ookeen
JPEG-compressie te selecteren. Een hoge compressie heeft een kleine bestandsgroottemaar minder detail.
(Raadpleeg "Beperkingen van JPEG-indeling" op tegenoverliggende pagina.) De beeldindeling is op zowel
stilstaande beelden als videoclips van toepassing.
Voor optimale DICOM-beeldkwaliteit selecteert u RGB-beeldindeling en lage compressie.

3 (AlleenMultimedia-export) Selecteer een sorteervolgorde uit de lijstSort By (Sorteren op).
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4 Selecteer Auto Export (Automatisch exporteren) om beëindigde onderzoeken automatisch te
exporteren. Raadpleeg ook "Patiëntonderzoeken automatisch naar een USB-stick exporteren" op
pagina 176.

5 (AlleenDICOM-export) Selecteer een van de volgende opties:

Include eFilm Lite (eFilm Lite opnemen) om een exemplaar van de beeldviewer eFilm Lite
op te nemen bij onderzoeken die u exporteert naar een USB-stick. Raadpleeg "Beeldviewer
eFilm Lite" beneden.

Include CDA (CDAopnemen) om het CDA-rapport te exporteren. Raadpleeg "Instellingen
voor CDA-rapport" op pagina 42.

Include SR (SR opnemen) om het gestructureerde rapport op te nemen.

6 Tik opDone (Gereed).

Done

Gerelateerde onderwerpen

USB-apparaten 9
Archiveren en exporteren 172
Het systeem instellen 27

Beperkingen van JPEG-indeling
Als u beelden in JPEG-indeling overdraagt of exporteert, gebruikt het systeem compressiemet verlies.
Compressiemet verlies kan beelden opleveren dieminder absolute details hebben dan BMP-indeling en die
niet identiek zijn aan de oorspronkelijke beelden.

In sommige situaties zijn beelden diemet verlies zijn gecomprimeerd, mogelijk niet geschikt voor klinisch
gebruikt.

Voor meer informatie over beelden diemet verlies zijn gecomprimeerd, kunt u vakliteratuur raadplegen.

Beeldviewer eFilm Lite
U kunt een exemplaar van de beeldviewer eFilm Lite opnemen bij onderzoeken die u exporteert naar een USB-
stick in DICOM-indeling (raadpleeg "  Exportopties opgeven" op vorige pagina). Met eFilm Lite kunt u DICOM-
geformatteerde beelden bekijken op eenWindows-computer.

eFilm Lite is opgenomen in de gelicentieerde DICOM-functie.
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Beeldviewer eFilm Lite starten na het exporteren van onderzoeken

1 Sluit de USB-stick op uw computer aan.

2 Toon de inhoud van de USB-stick.

3 Dubbelklik op eFilmLite.bat.
eFilmLite.bat start het uitvoerbare bestande in demap eFilmLite. Demap eFilmLite bevat de eFilm Lite-software
en verwante bestanden. Raadpleeg ookde eFilm Lite-gebruikershandleiding, een PDF-bestand in demap
eFilmLite.
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Beeldvorming
In dit gedeelte wordt beeldvormingmet het X-Porte ultrasone systeem
beschreven.

Beeldvormingsmodi begrijpen
In dit gedeelte worden de beeldvormingsmodi beschreven die beschikbaar
zijn op het ultrasone systeem. Raadpleeg "Transducer- en onderzoekstype
selecteren" op pagina 17 voor een lijst met beeldvormingsmodi die
beschikbaar zijn per transducer en onderzoekstype.



2D
2D is de standaardmodusvoor beeldvorming van het systeem. Het systeem geeft echo's in een tweedimensionale
weergave weer door een helderheidsniveau toe te wijzen op basis van de signaalamplitude van de echo. Raadpleeg " 2D"
op pagina 92 voor instructies voor het scannen.

Gerelateerde onderwerpen

Bedieningselementen in 2D 103
Scannen 91
Doppler 89
Kleur 87
M-mode 85
Dubbele weergave 90
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M-lijn
Als u opM-Mode (M-mode) tikt, verschijnt deM-lijn. U kunt deM-lijn naar het interessegebied slepen voordat u
deM-modetrace weergeeft. Raadpleeg "M-mode" op pagina 99 voor instructies voor het scannen.

Gerelateerde onderwerpen

M-mode 85
Scannen 91
Bedieningselementen inM-mode 120

M-mode
Motion-mode (M-mode) valt onder 2D. Demodusbiedt een trace van het 2D-beeld die in de loop van de tijd
wordt weergegeven. Een afzonderlijke ultrasoonbundelwordt uitgezonden en de gereflecteerde signalen
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worden als stippenmet verschillende intensiteiten weergegeven, waardoor er lijnen op het schermworden gemaakt.
TijdensgelijktijdigeM-mode, worden 2D enM-mode synchroon weergegeven. Raadpleeg "M-mode" op pagina 99, voor
instructies voor het scannen.

Gerelateerde onderwerpen

Bedieningselementen inM-mode 120
Scannen 91
Doppler 89
Kleur 87
2D 84
Dubbele weergave 90
M-lijn 85
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Kleur
Met kleurenbeeldvorming wordt de aanwezigheid, snelheid en richting van de bloedstroom naar en vanaf de
transducer weergegeven. In kleurenmoduswordt de bloedstroom in kleur weergegeven in het gebied binnen
het gemarkeerde vak. Raadpleeg "Kleur" op pagina 92 voor instructies voor het scannen.

Gerelateerde onderwerpen

Scannen 91
Doppler 89
M-mode 85
2D 84
Dubbele weergave 90
Bedieningselementen in Kleur 113
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D-lijn
Als u opDoppler tikt, verschijnt de D-lijn. U kunt de D-lijn plaatsen, de grootte van de gate aanpassen of de hoek van de
D-lijn corrigeren voordat u de Doppler-trace weergeeft. Raadpleeg "Doppler" op pagina 95 voor instructies voor het
scannen.

Gerelateerde onderwerpen

Doppler 89
Bedieningselementen in Doppler 124
Scannen 91
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Doppler
Doppler-beeldvorming is de weergave van een spectrum van flowsnelheden in de loop van de tijd. De
amplitude van het signaalwordt weergegeven als een grijstint. Doppler-beeldvorming kan worden gebruikt om
alle typen beweging weer te geven, inclusief de bloedstroom en beweging van weefsel. Pulsed wave
(PW), pulsed wave Tissue Doppler Imaging (PWTDI) en continuouswave (CW) Doppler zijn beschikbaar. CW
Doppler heeft geen specifiek bereik. Raadpleeg "Doppler" op pagina 95 voor instructies voor het scannen.

Gerelateerde onderwerpen

Scannen 91
Kleur 87
M-mode 85
2D 84
Dubbele weergave 90
Bedieningselementen in Doppler 124
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D-lijn 88

Dubbele weergave
In dubbele weergave worden 2D-beelden naast elkaar weergegeven. Het systeem geeft afzonderlijke informatie voor elk
beeld weer, bijvoorbeeld diepte, kleurtoewijzingen en oriëntatiemarkeerders. U kunt wisselen tussen de twee beelden en
een aantal bedieningselementen afzonderlijk aanpassen (bijvoorbeeld diepte en versterking). U kunt frames in de cine-
buffer voor beide beelden afzonderlijk bekijken .

Dubbele weergave is beschikbaar in 2D en Kleur. Raadpleeg "Dubbele weergave" op pagina 94 voor instructies voor het
scannen.

Gerelateerde onderwerpen

Scannen 91
Doppler 89
Kleur 87
M-mode 85
2D 84
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Scannen
X-Porte biedt vier verschillende beeldvormingsmodi: 2D (raadpleeg " 2D" op volgende pagina), Kleur
(raadpleeg "Kleur" op volgende pagina), Doppler (raadpleeg "Doppler" op pagina 95) enM-mode (raadpleeg
"M-mode" op pagina 99). U kunt 2D enM-mode gelijktijdig weergeven (raadpleeg "Bedieningselementen inM-
mode" op pagina 120); u kunt 2D- of kleurenbeelden ook in dubbele weergave bekijken (raadpleeg "Dubbele
weergave" op pagina 94).

Raadpleeg"Bedieningselementen voor beeldvorming" op pagina 101 voor informatie over het gebruik van de
bedieningselementen.

Opmerking Als u de weergave-indeling wijzigt (bijvoorbeeld van één beeld naar dubbele
weergave of door de weergave-indeling te wijzigen), kunnen de beelden
overlappen. Als deM-lijn of D-lijn zich nabij de zijkant van het beeld bevindt, kan
de lijn worden verborgen. Zet de trace uit en weer aan om deM-lijn of D-lijn te
tonen.

Gerelateerde onderwerpen

Doppler 89
Kleur 87
M-mode 85
2D 84
Dubbele weergave 90
Bedieningselementen in 2D 103
Bedieningselementen in Kleur 113
Bedieningselementen in Doppler 124
Bedieningselementen inM-mode 120
M-lijn 85
D-lijn 88
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2D
1 Voer een van de volgende opties uit:

Tik op 2D.

Tik in Transducers en onderzoeken opSCAN (Scannen).

2 Pasde bedieningselementen zoals gewenst aan. Raadpleeg "Bedieningselementen in 2D" op pagina 103.

Kleur
1 Tik opColor (Kleur).

COLOR

Het kleurenvak verschijnt.
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2 Plaats het kleurenvaken pasde grootte ervan aan zoals gewenst:

Voer een van de volgende opties uit om het vak te plaatsen:

Versleep het vak.

Sleep het vakmet twee of meer vingers naar de gewenste plaats op het
aanraakpaneel.

Voer een van de volgende opties uit om de grootte van het vakaan te passen:

Knijp uw vingers samen of spreid uw vingers uit elkaar.

Versleep de handgreep .
Een groen kader geeft aan dat de status van de wijziging actief is. Het huidige kader
op de klinischemonitor blijft grijs totdat u stopt met bewegen of uw vinger van het
paneel haalt.

Voer een van de volgende opties uit om te sturen:

Veeg naar links of naar rechts.

Tik opSteering (Sturen) en selecteer een hoek.

Steering
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3 Pasde bedieningselementen zoals gewenst aan. Raadpleeg "Bedieningselementen in Kleur" op pagina 113.

Dubbele weergave
Dubbele weergave is beschikbaar in 2D en Kleur.

1 Tik opDual (Dubbele weergave).Wanneer Dual (Dubbele weergave) is ingeschakeld, is het bedieningselement
gemarkeerd.

Dual

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

2 Voer een van de volgende opties uit om een beeld actief te maken:

Tik op het rechter- of linkerbeeld.

Tik opUpdate (Bijwerken) om te wisselen tussen het rechter- en linkerbeeld.

Update

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.
Wanneer u tussen de beelden in livebeeldvorming wisselt, worden de instellingen van het vorige
geselecteerde beeld overgedragen naar het geselecteerde beeld.

3 Pasde bedieningselementen zoals gewenst aan. Raadpleeg "Bedieningselementen in 2D" op pagina 103 en
"Bedieningselementen in Kleur" op pagina 113.
Tik nogmaals opDual (Dubbele weergave) om deze uit te schakelen.

Frames bekijken in de cine-buffer in dubbele weergave

U kunt onafhankelijke cine-buffers bekijken voor beelden die naast elkaar in de dubbele weergave worden weergegeven.

1 Tik opDual (Dubbele weergave).Wanneer Dual (Dubbele weergave) is ingeschakeld, is het bedieningselement
gemarkeerd.

Dual
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2 Voer een van de volgende opties uit om een beeld actief te maken:

Tik op het rechter- of linkerbeeld.

Tik opUpdate (Bijwerken) om te wisselen tussen het rechter- en linkerbeeld.

Update

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer
bedieningselementen) om het weer te geven.

3 Tik op FREEZE (Stilzetten).

FREEZE

4 Voer een van de volgende opties uit:

Versleep de schuifknop. Rechts is vooruitspoelen en links is terugspoelen.

Tik op of om frame voor frame vooruit of terug te bladeren.
Het huidige framenummer verschijnt op het aanraakpaneel. Het framenummer verandert
wanneer u vooruit of terug bladert.

Tik op het rechter- of linkerbeeld of tik opUpdate (Bijwerken) om tussen het rechter- en
linkerbeeld te wisselen.

Opmerking Als u een beeld aanpast in de stilgezette dubbele weergave, kan het
beeld onjuist worden weergegeven. Om dit probleem op te lossen,
schuift u door het beeld of versleept u de schuifknop van de cine-buffer. 

Doppler
1 Tik opDoppler.

DOPPLER
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DeD-lijn verschijnt.
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2 Voer indien gewenst een van de volgende opties uit:

Pasde bedieningselementen zoals gewenst aan. Raadpleeg "Bedieningselementen in
Doppler" op pagina 124.

Plaats de D-lijn door deze te verslepen.

Pasde grootte van de gate aan door te knijpen of te spreiden.

Corrigeer de hoek: tik op de dubbele pijlen op de D-lijn en voer vervolgenseen van de
volgende opties uit:

Tik op +60°, 0°of -60°.

Draai de ronde handgreep door te slepen.

Opmerking U kunt de hoekook corrigeren door het bedieningselement voor
hoekcorrectie te gebruiken. Raadpleeg "Bedieningselementen in
Doppler" op pagina 124.

Afbeelding 4-1Hoekvan D-lijn corrigeren

Scannen 97



Voer een van de volgende opties uit om deD-lijn te sturen:

Veeg naar links of naar rechts.

Tik opSteering (Sturen).

Steering

3 Doe het volgende om de spectrale trace weer te geven:

a. Tik opStart (Starten) ofUpdate (Bijwerken).

Update

b. Voer een van de volgende opties uit:

Tik opStop (Stoppen) enStart (Starten) om de spectrale trace te stoppen en te starten.

Tik opSweep Speed (Doorloopsnelheid) en tik vervolgensop een doorloopsnelheid: Fast
(Snel),Medium (Gemiddeld) ofSlow (Langzaam).

Sweep
Speed

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen)
om het weer te geven.

Activeer de trace of het 2D-beeld door erop te tikken of tik opUpdate (Bijwerken) om tussen de
trace en het 2D-paneel te wisselen.
Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen)
om het weer te geven.

Pasde bedieningselementen zoals gewenst aan. Raadpleeg "Bedieningselementen in
Doppler" op pagina 124.
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M-mode
1 Tik opM Mode (M-mode).

M MODE

DeM-lijn verschijnt.

2 Sleep deM-lijn naar de gewenste positie.
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3 Voer het volgende uit om deM-modetrace weer te geven:

a. Pasde diepte zoals gewenst aan. Raadpleeg "Diepte en versterking aanpassen" op pagina 139.

b. Tik opStart (Starten).
Als gelijktijdigeM-mode is uitgeschakeld, kunt u ookopUpdate (Bijwerken) tikken om deM-modetrace
weer te geven.

Update

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

c. Voer een van de volgende opties uit:

Tik opStop (Stoppen) enStart (Starten) om deM-modetrace te stoppen en te starten.

Tik op Simultaneous (Gelijktijdig) om gelijktijdigeM-mode in of uit te schakelen.

Simultaneous

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen)
om het weer te geven.
Raadpleeg "Bedieningselementen inM-mode" op pagina 120.

Tik opSweep Speed (Doorloopsnelheid) en tik vervolgensop een doorloopsnelheid: Fast
(Snel),Medium (Gemiddeld) ofSlow (Langzaam).

Sweep
Speed

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen)
om het weer te geven.

Activeer de trace of het 2D-beeld door erop te tikken of tik opUpdate (Bijwerken) om te
wisselen tussen de trace en het 2D-paneel (of om te wisselen tussen de weergave van 2D- en
M-modebedieningselementen en berekeningen).

Update

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen)
om het weer te geven.
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4 Pasde bedieningselementen zoals gewenst aan. Raadpleeg "Bedieningselementen inM-mode" op
pagina 120.

Bedieningselementen voor beeldvorming
Met de beeldvormingsbedieningselementen kunt u het beeld en gerelateerde parameters aanpassen, labels
maken, inzoomen enmeer.

U kunt voor elke beeldvormingsmodusuw favoriete en vaakst gebruikte bedieningselementen in de balk
Controls (Bedieningselementen) plaatsen. Deze balk bevindt zich rechts van het aanraakpaneel. U kunt
bedieningselementen voor zowel het stilgezette beeld als het livebeeld plaatsen. De resterende
bedieningselementen zijn nog steeds toegankelijk in het venster More Controls (Meer bedieningselementen).

Welke bedieningselementen beschikbaar zijn, is afhankelijk van de beeldvormingsmodus, de
systeemconfiguratie en of het beeld live of stilgezet is.

Bedieningselementen openen in het venster More Controls (Meer bedieningselementen)

1 Tik opMore Controls (Meer bedieningselementen).

2 Tik indien nodig op de beeldvormingsmodus (bijvoorbeeld 2D) boven in het schermMore Controls
(Meer bedieningselementen). (Het bedieningselementen voor de actieve beeldvormingsmodus is
blauw.)

2D

Meerdere beeldvormingsmodi zijn alleen beschikbaar als eenmodusde andere bevat. Een voorbeeld:
omdat 2D een subset is vanM-mode, kunt u kiezen uit bedieningselementen voor zowel 2D als
M-modewanneer u scant in M-mode.

3 Tik op het bedieningselement.

4 Sluit indien nodig het bedieningselement: tik op de X linksboven in het bedieningselement of tik op een
willekeurige plaats in het vensterMore Controls (Meer bedieningselementen).
Tik opMore Controls (Meer bedieningselementen) of tik op een willekeurige plaats buiten het venster
More Controls (Meer bedieningselementen) om het venster te sluiten.

Bedieningselementen in de bedieningselementenbalk plaatsen

1 Start de beeldvormingsmoduswaarvan u de bedieningselementen wilt plaatsen (raadpleeg
"Scannen" op pagina 91).

2 Als u bedieningselementen op een stilgezet beeld wilt plaatsen, zet u het beeld stil (raadpleeg "Beeld
stilzetten" op pagina 141).

3 Tik opMore Controls (Meer bedieningselementen).
Het venster More Controls (Meer bedieningselementen) verschijnt.
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4 Doe het volgende voor elke beschikbare beeldvormingsmodus:

Tik boven in het scherm op de beeldvormingsmodus (bijvoorbeeld 2D).

2D

Meerdere beeldvormingsmodi zijn alleen beschikbaar als eenmodusde andere bevat. Een voorbeeld:
omdat 2D een subset is vanM-mode, kunt u kiezen uit bedieningselementen voor zowel 2D alsM-mode
wanneer u scant in M-mode.

Sleep elk bedieningselement naar de gewenste plaats op de bedieningselementenbalk.
U kunt het bedieningselementen omhoog of omlaag naar een andere plaats slepen of u kunt het terug
slepen naar het venster More Controls (Meer bedieningselementen).
U kunt maximaal zeven bedieningselementen in de bedieningselementenbalk plaatsen.

Tik opMore Controls (Meer bedieningselementen) of tik op een willekeurige plaats buiten het venster More
Controls (Meer bedieningselementen) om het venster te sluiten.

Gerelateerde onderwerpen

Bedieningselementen in Kleur 113
Bedieningselementen in Doppler 124
Bedieningselementen inM-mode 120
Bedieningselementen in 2D 103
Instellingen voor presets 67
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Bedieningselementen in 2D
RaadpleegBedieningselementen voor beeldvorming "Bedieningselementen voor beeldvorming" op pagina
101. Sommige bedieningselementen verschijnen alleen wanneer het beeld is stilgezet. Raadpleeg
"Bedieningselementen in stilgezette 2D" op pagina 111.

THI

Schakelt Tissue Harmonic Imaging (THI) in en uit.
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Tik op dit bedieningselement om het in te schakelen (gemarkeerd pictogram) of uit te schakelen (pictogrammet lichtere
kleur).

Alleen beschikbaar bij bepaalde onderzoekstypen.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

SonoMB

Hiermee schakelt u de SonoMB-beeldvormingstechnologiemet meerdere bundels in en uit.

SonoMB-technologie verbetert het 2D-beeld door een doel vanuit meerdere hoeken te bekijken en vervolgensde
gegevens samen te voegen of te middelen om de algehele beeldkwaliteit te verbeteren en ruis en artefacten te
verminderen.

Alleen beschikbaar bij bepaalde onderzoekstypen. Niet beschikbaar met gelijktijdigeM-mode.

Tik op dit bedieningselement om het in te schakelen (gemarkeerd pictogram) of uit te schakelen (pictogrammet lichtere
kleur).

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Update

Hiermeewordt het beeld bijgewerkt. Door in de dubbele weergave op de bedieningselementen te tikken, wordt de actieve
zijde gewisseld van linksnaar rechts of van rechts naar links. Als u in Doppler enM-mode op het bedieningselement tikt,
wordt er tussen de trace en het 2D-paneel gewisseld. Als gelijktijdigeM-mode is ingeschakeld, worden
bedieningselementen en berekeningen voor 2D enM-modeweergegeven door op dit bedieningselement te tikken.

Beschikbaar in
Live Stilgezet
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Needle
Profiling

Verbetert lineaire structuren binnen een geselecteerd hoekbereik enmaakt naaldgeleidingmogelijk.
Raadpleeg "Naalden visualiseren" op pagina 145.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Orientation

Hiermee kan de beeldoriëntatie worden ingesteld, waardoor u het beeldmet de transducer kunt uitlijnen.

Tik om de oriëntatie te selecteren op:Upper Right (Rechtsboven),Upper Left (Linksboven), Lower Left
(Linksonder), Lower Right (Rechtsonder).

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Hiermeewordthet beeld geoptimaliseerd door een specifieke groep instellingen toe te passen, zoals
brandpuntzones, grootte van de apertuur, frequentie (midden en bandbreedte), lijndichtheid en golfvorm.
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Opmerking Het uiterlijk en aantal optimalisatie-instellingen van deze toetsworden bepaald door de geselecteerde
transducer en het geselecteerde onderzoekstype.

Gebruik de optimalisatie Gemiddeld (middelste of linker instelling) voor algemeen gebruik. Gebruik de rechteroptimalisatie
(Moeilijk) als voor het onderzoekaanvullende doordringing is vereist. Als drie optimalisaties beschikbaar zijn en de
resolutie belangrijker is dan doordringing, gebruikt u de linkeroptimalisatie (Eenvoudig). Tik om een andere optimalisatie-
instelling te selecteren.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Dual

Geeft 2D-beelden naast elkaar weer waarvoor u bepaalde bedieningselementen (bijvoorbeeld diepte en versterking)
afzonderlijk kunt aanpassen.

Tik op dit bedieningselement om het in te schakelen (gemarkeerd pictogram) of uit te schakelen (pictogrammet lichtere
kleur).

Door op het rechter- of linkerbeeld te tikken (of opUpdate [Bijwerken] te tikken) met dubbele weergave ingeschakeld,
wordt het beeld actief.

Raadpleeg "Dubbele weergave" op pagina 90.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

AutoGain
Adjust

Hiermee kunnen de niveaus voor het bedieningselementAutoGain (Automatische versterking) worden ingesteld: door
de instelling aan te passen richting de positieve zijde worden beelden helderder wanneer u opAutoGain (Automatische
versterking) tikt en door de instelling aan te passen richting de negatieve zijde worden beelden donkerder wanneer u op
AutoGain (Automatische versterking) tikt. Raadpleeg "Versterking" op pagina 140. Het bedieningselement is alleen
beschikbaar wanneer AutoGain (Automatische versterking) is ingeschakeld (raadpleeg "Versterking" op pagina 140).
Tik op dit bedieningselement en versleep vervolgensde schuifknop (het bereik is -6 tot +6) of tik op +3, 0 of -3.
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Het bedieningselementAutoGain Adjust (Automatische versterking aanpassen) is uitgeschakeld wanneer u
een actie uitvoert waardoor AutoGain (Automatische versterking) wordt uitgeschakeld, zoals de diepte
wijzigen.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Sector

Hiermee kan de breedte van de sector worden opgegeven. Tik op dit bedieningselement en tik vervolgensop
Narrow (Smal),Medium (Gemiddeld) of Full (Volledig).

Alleen beschikbaar in het cardiale onderzoekstype voor bepaalde transducers 

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Video
Clip Settings

Raadpleeg "Videoclips opslaan" op pagina 178.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Needle
Guide
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Hiermeeworden naaldrichtlijnen uit- en ingeschakeld. Raadpleeg de gebruikershandleiding en de FUJIFILM
SonoSite Gebruikershandleiding voor beugel en naaldgeleider voor meer informatie, met inbegrip van een lijst met
transducers diemet naaldgeleiders kunnen werken, en belangrijke veiligheidsinformatie.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

ECG

Hiermeeworden opties voor de ECG-trace weergegeven. ECG is alleen beschikbaar in het cardiale onderzoekstype.
Raadpleeg "ECG" op pagina 181.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Procedure
Mode

Hiermee kunt u het beeld ononderbroken bekijken, bijvoorbeeld tijdenseen procedure voor het inbrengen van een naald.
Wanneer dit bedieningselement is ingeschakeld, zijn de volgende bedieningselementen uitgeschakeld:

Dialoogvensters of andere systeemelementen die het beeld blokkeren

Slaapstand en automatische uitschakeling

Tik op dit bedieningselement om het in te schakelen (gemarkeerd pictogram) of uit te schakelen (pictogrammet lichtere
kleur).

Beschikbaar in
Live Stilgezet
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Dyn.
Range

Hiermee kan het bereik van de grijsschaalworden aangepast. Tik op het bedieningselement en tik vervolgens
opUp (Omhoog) ofDown (Omlaag) om een instelling te selecteren: -3,-2,-1, 0, +1,+2 of +3. De geselecteerde
instelling wordt zowel op 2D alsM-mode toegepast.

Het positieve bereik verhoogt het aantalweergegeven grijstinten en het negatieve bereik verkleint het aantal
weergegeven grijstinten.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Save
Exam Type

Raadpleeg "Onderzoekstypen aanpassen" op pagina 71.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Target
Depth

Meet de afstand van de huidlijn naar een specifiek punt op het beeld. Raadpleeg "Meten" op pagina 185 voor
instructies.

Beschikbaar in
Live Stilgezet
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Label

Biedt hulpmiddelen waarmee u tekst, pictografen en pijlen op een beeld kunt plaatsen. Raadpleeg "Beelden van een label
voorzien" op pagina 148.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Zoom

Hiermeewordt het beeld vergroot. Raadpleeg "Beeld inzoomen" op pagina 143.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Centerline
Hiermeewordt de grafische voorstelling van demiddenlijn in- of uitgeschakeld. De grafische voorstelling van demiddenlijn
wordt uitgelijndmet demiddelstemarkering van de transducer (indien aanwezig) en dient als referentiemarkering voor
het midden van het weergegeven beeld.Deze referentie is nuttig bij het behouden van de uitlijning van de transducer met
het anatomisch aandachtsgebied. Deze referentie impliceert geen uitlijningmet voorwerpen anders dan de transducer en
het beeld.

Wanneer u proceduresbuiten het vlak uitvoert, dient u ervoor te zorgen dat u de uitlijning van een naald ten opzichte van
de transducer begrijpt. De beweging van de naald en transducer heeft invloed op het snijpunt met de grafische
voorstelling van demiddenlijn; als de naald door demiddenlijn loodrecht aan het scanvlakbuiten het vlakwordt gekanteld,
doorkruist de naald de grafische voorstelling van demiddenlijn niet.

Tik op dit bedieningselement om het in of uit te schakelen.
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Alleen beschikbaar met bepaalde transducers. Niet beschikbaar tijdens inzoommodusof wanneer richtlijnen
worden weergegeven (naaldgeleider).

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Gerelateerde onderwerpen

2D 84
Bedieningselementen voor beeldvorming 101
Bedieningselementen in Kleur 113
Bedieningselementen in Doppler 124
Bedieningselementen inM-mode 120
Scannen 91

Bedieningselementen in stilgezette 2D

De volgende bedieningselementen zijn alleen beschikbaar in stilgezette 2D.

Distance

Hiermee kunt u de afstand tussen twee puntenmeten.

Raadpleeg "Meten" op pagina 185.

Ellipse

Maakt gebruik van een ellips om de omtrekof oppervlakte van een gebied temeten.

Raadpleeg "Meten" op pagina 185.

Trace
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Hiermee kunt u handmatig een tracemaken om een onregelmatige vorm temeten.

Raadpleeg "Meten" op pagina 185.

Calcs

Raadpleeg "Over berekeningen" op pagina 192.

Acute Care

De berekeningen voor acute zorg zijn onderdeel van de gelicentieerde functie Acute zorg. Raadpleeg "Berekeningen voor
acute zorg" op pagina 227.
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Bedieningselementen in Kleur
Raadpleeg "Bedieningselementen voor beeldvorming" op pagina 101 om op te geven welke
bedieningselementen in de bedieningselementenbalkworden weergegeven. Sommige bedieningselementen
verschijnen alleen wanneer het beeld is stilgezet. Raadpleeg "Bedieningselementen in stilgezette Kleur" op
pagina 118.

Color

Hiermee kunt uColor (Kleur), Color Power Doppler (CPD) ofVariance (Variantie) selecteren. Op de P21xp-
transducer in het cardiale onderzoekstype isVariantie beschikbaar in plaats vanCPD.CPD geeft de amplitude
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weer en is nuttig voor erg lage flowstatussen.Variantie geeft een kleurentoewijzing weer die de turbulentie van de
terugstromingsstraal toont. De hoogste snelheden worden in groen weergegeven.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Flow State

Hiermee kunt u de gevoeligheid van de kleurparameters of -instellingen aanpassen om de flowstatus te verbeteren. Het
systeem selecteert eerst een instelling op basis van het onderzoekstype.

MetHigh (Hoog) worden hoge flowstatussen, zoals cardiaal, geoptimaliseerd. Met de instelling Hoog worden
flash-artefacten tot eenminimum beperkt.

MetMedium (Gemiddeld) worden gemiddelde flowstatussen, zoals abdominale of arteriële flow,
geoptimaliseerd.

Met Low (Laag) worden lage flowstatussen, zoals borst of spieren en botten, geoptimaliseerd.

Pashet bedieningselement Schaal aan voor een preciezere instelling.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Scale

Hiermee kan de gepulste herhalingsfrequentie (PRF) worden ingesteld. Tik op dit bedieningselement en vervolgensop
Up (Omhoog) ofDown (Omlaag).

Beschikbaar in
Live Stilgezet

114 HOOFDSTUK 4 



Wall Filter

Hiermeeworden echo's uit signalenmet een lage frequentie gefilterd.

Tik om de sterkte van het filter te selecteren: Low (Laag),Med (Gemiddeld) ofHigh (Hoog).

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Steering

(Alleen lineaire transducers)

Hiermeewordt de hoek van het kleurenvakbepaald (raadpleeg "Kleur" op pagina 92) en bespaart u werk door
de transducer opnieuw te positioneren.

Raadpleeg "Bedieningselementen in Doppler" op pagina 124 als u Doppler wilt toevoegen.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Invert

Hiermeewordt de weergegeven richting van de flow omgekeerd, zodat de transducer niet opnieuw
gepositioneerd hoeft te worden.

Tik op dit bedieningselement om het in te schakelen (gemarkeerd pictogram) of uit te schakelen (pictogrammet
lichtere kleur).

Invert (Inverteren)is niet beschikbaar wanneer Kleur is ingesteld opCPD.
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Beschikbaar in
Live Stilgezet

Hide color

Show color

Hiermee kunt u kleur weergeven en verbergen. Een voorbeeld: u wilt wellicht kleur tijdelijk verbergen om vasculaire
plaque te bekijken.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Zoom

Hiermeewordt het beeld vergroot. Raadpleeg "Beeld inzoomen" op pagina 143.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Save
Exam Type

Raadpleeg "Onderzoekstypen aanpassen" op pagina 71.
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Beschikbaar in
Live Stilgezet

Video
Clip Settings

Raadpleeg "Bedieningselementen voor videoclips instellen" op pagina 178.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Target
Depth

Meet de afstand van de huidlijn naar een specifiek punt op het beeld. Raadpleeg "Meten" op pagina 185 voor
instructies.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Label

Biedt hulpmiddelen waarmee u tekst, pictografen en pijlen op een beeld kunt plaatsen. Raadpleeg "Beelden
van een label voorzien" op pagina 148.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Bedieningselementen voor beeldvorming 117



Gerelateerde onderwerpen

Bedieningselementen voor beeldvorming 101
Bedieningselementen in Doppler 124
Bedieningselementen inM-mode 120
Bedieningselementen in 2D 103
Kleur 87
Scannen 91

Bedieningselementen in stilgezette Kleur

De volgende bedieningselementen zijn alleen beschikbaar in stilgezette Kleur.

Distance

Hiermee kunt u de afstand tussen twee puntenmeten.

Raadpleeg "Meten" op pagina 185.

Ellipse

Maakt gebruik van een ellips om de omtrekof oppervlakte van een gebied temeten.

Raadpleeg "Meten" op pagina 185.

Trace

Hiermee kunt u handmatig een tracemaken om een onregelmatige vorm temeten.

Raadpleeg "Meten" op pagina 185.

Calcs
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Raadpleeg "Over berekeningen" op pagina 192.

Acute Care

De berekeningen voor acute zorg zijn onderdeel van de gelicentieerde functie Acute zorg. Raadpleeg
"Berekeningen voor acute zorg" op pagina 227.
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Bedieningselementen inM-mode
Bij beeldvorming inM-mode kunt u, naast demeeste 2D-bedieningselementen, de volgende bedieningselementen
aanpassen (de 2D-bedieningselementen zijn beschikbaar in M-lijn; raadpleeg "M-lijn" op pagina 85 en
"Bedieningselementen in 2D" op pagina 103). Raadpleeg "Bedieningselementen voor beeldvorming" op pagina 101 om
op te geven welke bedieningselementen in de bedieningselementenbalkworden weergegeven. Sommige
bedieningselementen verschijnen alleen wanneer het beeld is stilgezet. Raadpleeg "Bedieningselementen in stilgezette
M-mode" op pagina 124.

Dyn.
Range
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Hiermee kan het bereik van de grijsschaalworden aangepast. Tik op het bedieningselement en tik vervolgens
opUp (Omhoog) ofDown (Omlaag) om een instelling te selecteren: -3,-2,-1, 0, +1,+2 of +3. De geselecteerde
instelling wordt zowel op 2D alsM-mode toegepast.

Het positieve bereik verhoogt het aantalweergegeven grijstinten en het negatieve bereik verkleint het aantal
weergegeven grijstinten.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

ECG

Hiermeewordt de ECG-trace weergegeven. ECG is alleen beschikbaar in het cardiale onderzoekstype.
Raadpleeg "ECG" op pagina 181.

Tik op dit bedieningselement omECG-optiesweer te geven.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Save
Exam Type

Raadpleeg "Onderzoekstypen aanpassen" op pagina 71.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Sweep
Speed
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Beschikbaar wanneer deM-modetrace wordt weergegeven. Hiermeewordt de doorloopsnelheid ingesteld. Tik op dit
bedieningselement en selecteer vervolgensde snelheid:Slow (Langzaam),Med (Gemiddeld) of Fast (Snel).

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Display
Format

Hiermee kunt u de indeling van de 2D-beelden en doorlopende beelden regelen. Tik op dit bedieningselement en tik
vervolgensop de opgegeven indeling:

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

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

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

Side by Side (Naast elkaar)

Full 2D, Full Sweep (Volledige 2D, volledige doorloop)

U kunt de beelden afzonderlijk van elkaar aanpassen. Tik op een beeld om het beeld actief te maken of tik opUpdate
(Bijwerken).

Opmerking De indeling Full 2D, Full Sweep (Volledige 2D, volledige doorloop) is niet beschikbaar tijdensgelijktijdige
M-mode.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Label

Biedt hulpmiddelen waarmee u tekst, pictografen en pijlen op een beeld kunt plaatsen. Raadpleeg "Beelden van een label
voorzien" op pagina 148.
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Beschikbaar in
Live Stilgezet

Update

Tik op het bedieningselement om te wisselen tussen de trace en het 2D-paneel. Als gelijktijdigeM-mode is
ingeschakeld, worden bedieningselementen en berekeningen voor 2D enM-modeweergegeven door op dit
bedieningselement te tikken.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Simultaneous

Hiermee schakelt u de gelijktijdigeM-mode in en uit.

Tik op dit bedieningselement om het in te schakelen (gemarkeerd pictogram) of uit te schakelen (pictogrammet
lichtere kleur).

Alleen beschikbaar bij bepaalde onderzoekstypen en transducers. Niet beschikbaar met SonoMB-technologie.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Gerelateerde onderwerpen

M-mode 85
Bedieningselementen voor beeldvorming 101
Bedieningselementen in Kleur 113
Bedieningselementen in Doppler 124
Bedieningselementen in 2D 103
Scannen 91
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M-lijn 85

Bedieningselementen in stilgezette M-mode

De volgende bedieningselementen zijn alleen beschikbaar in stilgezette M-mode.

Distance Time

Beschikbaar wanneer deM-modetrace wordt weergegeven. Biedt passers om de afstand in centimeters en de tijd in
seconden temeten. Raadpleeg "Basismetingen inM-mode" op pagina 188.

Heart Rate

Beschikbaar wanneer deM-modetrace wordt weergegeven. Biedt passers om de hartfrequentie te meten. Raadpleeg
"Basismetingen inM-mode" op pagina 188.

Bedieningselementen in Doppler
In beeldvormingmet Doppler kunt u bedieningselementen in D-lijn aanpassen (raadpleeg "Bedieningselementen in D-lijn"
op tegenoverliggende pagina) en in bladeren door Doppler (raadpleeg "Bedieningselementen in bladeren door Doppler"
op pagina 131). Raadpleeg "Bedieningselementen voor beeldvorming" op pagina 101 om op te geven welke
bedieningselementen in de bedieningselementenbalkworden weergegeven.
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Bedieningselementen in D-lijn

Sommige bedieningselementen in D-lijn verschijnen alleen wanneer het beeld is stilgezet. Raadpleeg
"Bedieningselementen in stilgezette D-lijn" op pagina 129.

PW

CW
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PW TDI

Selecteer PW (pulsed wave Doppler),CW (continuouswave Doppler) ofPW TDI (Tissue Doppler Imaging).

CW enPW TDI zijn alleen beschikbaar in het cardiale onderzoekstype.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Steering

Alleen lineaire transducers. Bepaalt de hoek van de D-lijn.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Angle
Correct

Alleen beschikbaar in PWDoppler.

Hiermeewordt de hoekgecorrigeerd. Tik op dit bedieningselement en versleep de schuifknop vervolgensof selecteer een
instelling: 0°, +60°of -60°.

Opmerking U kunt ookde hoekaanpassen door op de dubbele pijlen op de D-lijn te tikken. Raadpleeg "Scannen" op
pagina 91.

Beschikbaar in
Live Stilgezet
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Gate Size

Tik opUp (Omhoog) om de grootte van de gate te vergroten. Tik opDown (Omlaag) om de grootte van de
gate te verkleinen.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Zoom

Hiermeewordt het beeld vergroot. Raadpleeg "Beeld inzoomen" op pagina 143.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Save
Exam Type

Raadpleeg "Onderzoekstypen aanpassen" op pagina 71.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Video
Clip Settings
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Raadpleeg "Bedieningselementen voor videoclips instellen" op pagina 178.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Display
Format

Hiermee kunt u de indeling van de 2D-beelden en doorlopende beelden regelen. Tik op dit bedieningselement en tik
vervolgensop de opgegeven indeling:

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

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

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

Side by Side (Naast elkaar)

Full 2D, Full Sweep (Volledige 2D, volledige doorloop)

U kunt de beelden afzonderlijk van elkaar aanpassen. Tik op een beeld om het beeld actief te maken of tik opUpdate
(Bijwerken).

Opmerking De indeling Full 2D, Full Sweep (Volledige 2D, volledige doorloop) is niet beschikbaar tijdensgelijktijdige
M-mode.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Update

Hiermeewordt het beeld bijgewerkt. Door in de dubbele weergave op de bedieningselementen te tikken, wordt de actieve
zijde gewisseld van linksnaar rechts of van rechts naar links. Als u in Doppler enM-mode op het bedieningselement tikt,
wordt er tussen de trace en het 2D-paneel gewisseld.
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Beschikbaar in
Live Stilgezet

Target
Depth

Meet de afstand van de huidlijn naar een specifiek punt op het beeld. Raadpleeg "Meten" op pagina 185 voor
instructies.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Label

Biedt hulpmiddelen waarmee u tekst, pictografen en pijlen op een beeld kunt plaatsen. Raadpleeg "Beelden
van een label voorzien" op pagina 148.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Bedieningselementen in stilgezette D-lijn

De volgende bedieningselementen zijn alleen beschikbaar in stilgezette D-lijn.

Distance
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Hiermee kunt u de afstand tussen twee puntenmeten.

Raadpleeg "Meten" op pagina 185.

Ellipse

Maakt gebruik van een ellips om de omtrekof oppervlakte van een gebied temeten.

Raadpleeg "Meten" op pagina 185.

Trace

Hiermee kunt u handmatig een tracemaken om een onregelmatige vorm temeten.

Raadpleeg "Meten" op pagina 185.

Calcs

Raadpleeg "Over berekeningen" op pagina 192.

Acute Care

De berekeningen voor acute zorg zijn onderdeel van de gelicentieerde functie Acute zorg. Raadpleeg "Berekeningen voor
acute zorg" op pagina 227.
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Bedieningselementen in bladeren door Doppler

Sommige bedieningselementen verschijnen alleen wanneer het beeld is stilgezet. Raadpleeg
"Bedieningselementen in bladeren door stilgezette Doppler" op pagina 138.

PW

CW

Bedieningselementen voor beeldvorming 131



PW TDI

Selecteer PW (pulsed wave Doppler),CW (continuouswave Doppler) ofPW TDI (Tissue Doppler Imaging).

CW enPW TDI zijn alleen beschikbaar in het cardiale onderzoekstype.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Scale

Hiermee kan de gepulste herhalingsfrequentie (PRF) worden ingesteld. Tik op dit bedieningselement en vervolgensop
Up (Omhoog) ofDown (Omlaag).

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Volume

Hiermee kan het luidsprekervolume van Doppler worden aangepast. Tik op dit bedieningselement en vervolgensopUp
(Omhoog) om het volume te verhogen ofDown (Omlaag) om het volume te verlagen.

Beschikbaar in
Live Stilgezet
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Gate Size

Tik opUp (Omhoog) om de grootte van de gate te vergroten. Tik opDown (Omlaag) om de grootte van de
gate te verkleinen.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Wall
Filter

Hiermeeworden echo's uit signalenmet een lage frequentie gefilterd.

Tik om de sterkte van het filter te selecteren: Low (Laag),Med (Gemiddeld) ofHigh (Hoog).

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Sweep
Speed

Hiermeewordt de doorloopsnelheid ingesteld. Tik op dit bedieningselement en selecteer vervolgensde
snelheid:Slow (Langzaam),Med (Gemiddeld) of Fast (Snel).

Beschikbaar in
Live Stilgezet
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Update

Tik op het bedieningselement om te wisselen tussen de D-lijn en de trace.

Beschikbaar in
Live Stilgezet
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Display
Format

Hiermee kunt u de indeling van de 2D-beelden en doorlopende beelden regelen. Tik op dit bedieningselement
en tik vervolgensop de opgegeven indeling:

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

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

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

Side by Side (Naast elkaar)

Full 2D, Full Sweep (Volledige 2D, volledige doorloop)

U kunt de beelden afzonderlijk van elkaar aanpassen. Tik op een beeld om het beeld actief te maken of tik op
Update (Bijwerken).

Opmerking De indeling Full 2D, Full Sweep (Volledige 2D, volledige doorloop) is niet beschikbaar tijdens
gelijktijdigeM-mode.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Baseline

Hiermeewordt de positie van de basislijn ingesteld. Tik op dit bedieningselement en vervolgensopUp
(Omhoog) ofDown (Omlaag).

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Invert
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Hiermeewordt de weergegeven richting van de flow omgekeerd, zodat de transducer niet opnieuw gepositioneerd hoeft
te worden.

Tik op dit bedieningselement om het in te schakelen (gemarkeerd pictogram) of uit te schakelen (pictogrammet lichtere
kleur).

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Angle
Correct

Hiermeewordt de hoekgecorrigeerd. Tik op dit bedieningselement en versleep de schuifknop vervolgensof selecteer een
instelling: 0°, +60°of -60°.

Opmerking U kunt ookde hoekaanpassen door op de dubbele pijlen op de D-lijn te tikken. Raadpleeg "Scannen" op
pagina 91.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Auto Trace

Hiermeewordt de instelling voor de Doppler-trace voor metingen opgegeven. Tik op dit bedieningselement en vervolgens
opOff (Uit),Peak (Piek) (tijdgemiddelde piek) ofMean (Gemiddelde) (tijdgemiddeld gemiddelde).

Nadat u opPeak (Piek) ofMean (Gemiddelde) hebt getikt in livebeeldvorming, kunt u kiezen tussenAbove (Boven),
Below (Onder) ofAll (Alle) om deweergave ten opzichte van de basislijn te regelen. Terwijl Peak (Piek) enMean
(Gemiddelde) beide beschikbaar zijn tijdens livebeeldvorming en wanneer het beeld is stilgezet, zijnAbove (Boven),
Below (Onder) enAll (Alle) alleen beschikbaar tijdens livebeeldvorming.

Beschikbaar in
Live Stilgezet
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ECG

Hiermeewordt de ECG-trace weergegeven. ECG is alleen beschikbaar in het cardiale onderzoekstype.
Raadpleeg "ECG" op pagina 181.

Tik op dit bedieningselement omECG-optiesweer te geven.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Save
Exam Type

Raadpleeg "Onderzoekstypen aanpassen" op pagina 71.

Beschikbaar in
Live Stilgezet

Label

Biedt hulpmiddelen waarmee u tekst, pictografen en pijlen op een beeld kunt plaatsen. Raadpleeg "Beelden
van een label voorzien" op pagina 148.

Beschikbaar in
Live Stilgezet
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Bedieningselementen in bladeren door stilgezette Doppler

De volgende bedieningselementen zijn alleen beschikbaar in bladeren door stilgezette Doppler.

Velocity

Hiermeeworden snelheidsmetingen weergegeven. Raadpleeg "Basismetingen in Doppler " op pagina 188.

Time

Raadpleeg "Tijdsduur meten (Doppler)" op pagina 189.

Manual
Trace

Hiermee kunt u handmatig een tracemaken om een onregelmatige vorm temeten.

Raadpleeg "Meten" op pagina 185.

Auto Measure

Raadpleeg "Automatischmeten (Doppler)" op pagina 190.

Calcs
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Raadpleeg "Over berekeningen" op pagina 192.

Heart Rate

Biedt passers om de hartfrequentie te meten.

Diepte en versterking aanpassen

Diepte
Diepte verwijst naar de diepte van de weergave. U kunt de diepte in alle beeldvormingsmodi aanpassen, met
uitzondering vanM-modetrace en Doppler-trace. De verticale diepteschaal op het aanraakpaneel vermeldt alle
beschikbare diepteniveaus voor de huidige transducer. De intervallen zijn afhankelijk van de actieve transducer.

Diepte aanpassen

Wanneer u de diepte aanpast, wordt de dieptewaarde in een rechthoek rechts onder in het beeldgebied
weergegeven, of rechts boven als de beeldoriëntatie is omgekeerd.

Opmerking De dieptewaarde rechts onder in de klinischemonitor is altijd de totaal verkregen diepte van het
uitgezoomde beeld.Wanneer u inzoomt, blijft deze waarde onveranderd.

Voer een van de volgende opties uit op het aanraakpaneel:

Tik op eenmarkeerder op de diepteschaal.

Versleep de diepteschaal.
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Versterking
Versterking verwijst naar de versterking van de intensiteit van de terugkerende geluidsgolven op de schermweergave.
Door de versterking te vergroten, wordt het beeld helderder. Door de versterking te verkleinen, wordt het beeld
donkerder.

Er zijn tweemanieren waarop de versterking kan worden aangepast: automatisch enmet behulp van de
versterkingsschuifknoppen.

Versterking automatisch aanpassen

Tik op Tik op AutoGain (Automatische versterking).
Opmerking Het bedieningselementHet bedieningselement AutoGain (Automatische versterking) is

alleen aanwezig als deze is ingeschakeld als aangepast bedieningselement. Raadpleeg
"Instellingen voor gebruikersprofielen" op pagina 73.

AutoGain

Het systeem brengt de versterking automatisch in balanswanneer u op dit bedieningselement tikt. U kunt het
niveau van de automatische versterking aanpassen door het bedieningselementAutoGain Adjust
(Automatische versterking aanpassen) te gebruiken: raadpleeg "Bedieningselementen in 2D" op pagina 103.

Versterking aanpassen met behulp van de versterkingsschuifknoppen

Sleep een schuifknop naar links of naar rechts om de versterking respectievelijk te verkleinen of te vergroten:

In Kleur of Doppler versleept u de versterkingsschuifknopC (Kleur) ofD (Doppler) onder aan het
aanraakpaneel.

Tik in 2D of M-mode op de versterkingsschuifknop of op de versterkingsschuifknopM (M-mode) onder
aan het aanraakpaneel. Er verschijnen twee aanvullende schuifknoppen.

Met de bovenste schuifknop kan de versterking dichtbij van het 2D-beeld worden aangepast,
waarmee de weergave-intensiteit in het nabije veld (dichterbij de transducer) wordt geregeld.

Met demiddelste schuifknop kan de versterking veraf van het 2D-beeld worden aangepast,
waarmee de weergave-intensiteit in het verre veld (verder van de transducer af) wordt
geregeld.

Met de onderste schuifknop kan de algemene versterking worden aangepast.

Opmerking Dichtbij en Veraf komen overeenmet de bedieningselementen voor tijdsafhankelijke
versterkingscompensatie op sommige andere ultrasone systemen.
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Stilzetten, frames bekijken en inzoomen

Beeld stilzetten
Voordat u bepaalde taken uitvoert, zoals de cine-buffer bekijken of meten, stopt u livebeeldvorming of zet u het
beeld stil.

U kunt berekeningen uitvoeren wanneer u het beeld stilzet. Raadpleeg "Over berekeningen" op pagina 192.

Beeld stilzetten

1 Voer een van de volgende opties uit:

Tik op FREEZE (Stilzetten).

FREEZE

Tikmet twee of meer vingers tweemaal op het aanraakpaneel.
Aanvullende functies verschijnen op het beeld.

Opmerking U kunt ookhet voetpedaal configureren om het beeld stil te zetten (raadpleeg
"Instellingen voor gebruikersprofielen" op pagina 73).
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Beeld opnieuw activeren

Voer een van de volgende opties uit:

Sleep of veeg de schuifknopSlide to Unfreeze (Schuiven om opnieuw te activeren) naar rechts.

Tikmet twee of meer vingers tweemaal op het aanraakpaneel.

Gerelateerde onderwerpen

Over berekeningen 192

De cine-buffer bekijken
Tijdensbeeldvorming bewaart X-Porte altijd een bepaald aantal frames in de cine-buffer.U kunt vooruit en terug bladeren
in de cine-buffer.

Het systeemwist de cine-buffer wanneer u het beeld opnieuw activeert.
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U kunt frames in de cine-buffer in de dubbele weergave bekijken. Raadpleeg "Dubbele weergave" op pagina
94.

Frames bekijken in de cine-buffer

1 Zet het beeld stil.

2 Voer een van de volgende opties uit:

Versleep de schuifknop. Rechts is vooruitspoelen en links is terugspoelen.
GelijktijdigeM-Mode: De schuifbalk vertegenwoordigt de volledige set verzamelde
beeldvormingsgegevensen de schuivende weergave geeft slecht een cyclus van

beeldvormingsgegevensper keer weer. De groene CINE-markeerder ( ) geeft één kolom
in de schuivende weergave aan die op dat moment overeenkomtmet het weergegeven
beeld.

Tik op of om frame voor frame vooruit of terug te bladeren.
GelijktijdigeM-mode: door op deze bedieningselementen te tikken, wordt de groene CINE-

markeerder ( ) verplaatst, en wordt een kolomweergegeven in de schuivende weergave
en op het bijbehorende beeld.
Overigemodi: het huidige framenummer verschijnt op het aanraakpaneel. Het framenummer
verandert wanneer u vooruit of terug bladert.

Beeld inzoomen
U kunt inzoomen op een 2D-beeld in 2D-, M-mode-, Doppler- en Kleurenbeeldvorming. U kunt tijdenshet
inzoomen het beeld stilzetten of opnieuw activeren of de beeldvormingsmoduswijzigen.

Wanneer u op een beeld inzoomt, verschijnt het pictogram Inzoomen op het beeld.

Inzoomen in livebeeldvorming

1 Tik op Zoom (Inzoomen).

Zoom

Er verschijnt een zoomvak.
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Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

2 Pasde grootte van het zoomvakaan en plaats het vakom het gebied waarop u wilt inzoomen:

Knijp in het vakof spreid het om de grootte aan te passen of versleep de hoek .

Versleep het vakom dit te plaatsen.

3 Tik tweemaal op het zoomvakof tik op Zoom (Inzoomen).

Zoom

Tik tweemaal op het zoomvakof tik opUnzoom (Uitzoomen) om zoomen te sluiten.

Unzoom

Inzoomen in Kleur

1 Plaats het kleurenvakom het gebied waarop u wilt inzoomen.

2 Tik op Zoom (Inzoomen).

Zoom

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.
Het gedeelte binnen het vakwordt vergroot.

Opmerking Om de vergroting van het zoomen te wijzigen, moet u eerst uw kleurenvak kleiner maken.

Tik tweemaal op het zoomvakof tik opUnzoom (Uitzoomen) om zoomen te sluiten.

Unzoom
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Inzoomen op een stilgezet beeld

1 Tik op Zoom (Inzoomen).

Zoom

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

2 Voer een van de volgende opties uit:

Tik op 4x of 2x. Tik opOff (Uit) om uit te zoomen.

Versleep de schuifknop. Sleep de schuifknop naar 1.0 om uit te zoomen.

3 (Optioneel) Schuif door het beeld door uw vinger naar links, rechts, omhoog of omlaag te slepen.

Opmerking U kunt niet door het beeld schuiven als het beeldmetingen, tekst, pijlen of labels bevat.

Naalden visualiseren
WAARSCHUWING Omeen onjuiste plaatsing van de naald te voorkomenwanneer naaldprofileren is

ingeschakeld:

Controleer de locatie en het traject van de naaldpunt aan de hand van
beweging en het injecteren van vloeistof. Naaldprofileren verbetert de lineaire
structuren binnen een geselecteerd hoekbereik in het ultrasone vlak. Lineaire
structuren buiten het geselecteerde hoekbereik of het ultrasone vlak, zoals een
gebogen naald, kunnenminder duidelijk zijn.

Let op: lineaire structuren worden alleen verbeterd in een omkaderd gedeelte
van het beeld. Het gebied buiten het kader blijft onveranderd.

X-Porte bevat Steep Needle Profiling-technologie, die naaldgeleiding tijdenshet plaatsen van katheters en
procedures voor zenuwblokkadesmogelijkmaakt. Deze technologie verbetert lineaire structuren binnen een
omkaderd gebied op het scherm. Lineaire structuren kunnen het best worden verbeterd wanneer deze
loodrecht op de hoekgeleider staan.
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Afbeelding 4-2Beeldmet Steep Needle Profiling ingeschakeld. Het gebied binnen de groene trapezoïde is het gebied
dat wordt verbeterd

Steep Needle Profiling is alleen beschikbaar in 2D-beeldvorming in volledig scherm en bij de volgende onderzoekstypen.

Transducer Arterieel Borst Spieren en botten Zenuw Kleine lichaamsdelen Veneus

HFL38xp
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Transducer Arterieel Borst Spieren en botten Zenuw Kleine lichaamsdelen Veneus

HFL50xp

HSL25xp

L25xp

L38xp

Steep Needle Profiling gebruiken (basisstappen)

1 Tik in 2D-beeldvorming opNeedle Profiling (Naaldprofileren).

Needle Profiling

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

2 Zorg ervoor dat het doel zich binnen het te verbeteren gebied (dusbinnen het kader) bevindt en dat de
naald na inbrengen de hoekgeleider (stippellijn) loodrecht benadert.

Tik links of rechts als u het beeld horizontaalwilt spiegelen.

Tik opShallow (Klein),Medium (Gemiddeld) ofSteep (Groot) om een naaldhoek te
selecteren.
Met de naaldhoekwordt de hoekgeleider (hoekige stippellijn) ingesteld.
Lineaire transducer: gebruik de instelling die het beste een loodrecht snijpunt met de
hoekgeleider vormt. Binnen het te verbeteren gebied geldt dat hoe dichter een lineaire
structuur de loodlijn ten opzichte van de naaldgeleider benadert, hoemeer het gebied wordt
verbeterd. Hoe verder een lineaire structuur van de loodlijn ten opzichte van de naaldgeleider
is verwijderd (en dusmeer richting parallel gaat), hoeminder het gebied wordt verbeterd.

3 Breng de naald in richting de naaldgeleider.

4 (Optioneel) Tik opOff (Uit) om naaldprofileren uit te schakelen.
Naaldprofileren tijdelijk uitschakelen kan u helpen artefacten en andere niet-relevante structuren te
identificeren. Tik opOn (Aan) om naaldprofileren opnieuw in te schakelen.
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Naaldgrootte en -hoek
Gebruik een naald van 17 tot 25 gauge (aanbevolen). Verbeteringsresultaten kunnen afhankelijk zijn van het type enmerk
naald dat wordt gebruikt. Raadpleeg demedische literatuur over zichtbaarheid van naalden in door ultrageluid geleidde
procedures voor meer informatie.

U kunt de naald kantelen tot 50° ten opzichte van het oppervlak van de transducer. Als de hoekgroter is dan 50°, kan het
beeld van de naaldminder verbeterd zijn. (Naaldprofileren heeft weinig of geen nut bij proceduresbuiten het vlak.
Naaldprofileren is uitsluitend bedoeld voor procedures in het vlak.)

Afbeelding 4-3Naaldgrootte en -hoek: 1. Naald, 2. Transducer

Kantel de naald tot maximaal 50° ten opzichte van het oppervlak van de transducer voor de beste resultaten.

Aanvullende aanbevelingen
Voorkom dat u de versterking te hoog instelt wanneer u naaldprofileren gebruikt, omdat een onnodig hoge versterking
artefacten in het beeld kan veroorzaken. Ademhalings- en hartbewegingen in het beeld kunnen ookheldere pulserende
artefacten veroorzaken.

Beelden van een label voorzien
U kunt livebeelden, stilgezette beelden en opgeslagen beelden van een label voorzien. U kunt in 2D in volledig scherm,
trace in volledig scherm, dubbele weergave of duplex labels plaatsen. U kunt tekst (met inbegrip van vooraf gedefinieerde
labels), pijlen en pictografen plaatsen.

Raadpleeg "Instellingen voor presets" op pagina 67 voor het instellen van voorkeuren voor labels, met inbegrip van vooraf
ingestelde tekstlabels.

Tip Als uClear Labels on Unfreeze (Labelswissen bij opnieuw activeren) selecteert op de pagina
Instellingen voor presets, wist het systeem alle labels van een beeld wanneer u het beeld opnieuw
activeert.

Tekst
U kunt tekst handmatig toevoegen of een vooraf gedefinieerd label toevoegen.
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Opmerking Als u inzoomt of door het beeld schuift, verwijdert het systeem tekstlabels en pijlen op het beeld.

Tekst op een beeld plaatsen

1 Tik op Label.

Label

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.
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2 Tik op Text (Tekst) en voer een van de volgende opties uit:

Text

Om op te geven dat tekst en vooraf gedefinieerde labelsworden gekoppeld wanneer u deze invoert, in

plaats van dat deze afzonderlijkworden geplaatst, tikt u op . Tik op om tekst en
vooraf gedefinieerde labels afzonderlijk in te voeren.

Tik in het veld boven aan het formulier om tekst handmatig te plaatsen en tik vervolgensopDone
(Gereed).

Done
Omeen of meer vooraf gedefinieerde labels toe te voegen, tikt u op de labels en vervolgensopDone
(Gereed).

Tip Om een label die u hebt toegevoegd, te vervangen door een ander label, tikt u op het
toegevoegde label in het veld boven aan het formulier en tikt u vervolgensop het label
waarmee u het toegevoegde labelwilt vervangen.

Om tekst handmatig te plaatsen en een vooraf gedefinieerd label toe te voegen, voert u de tekst in het
veld boven aan het formulier in, tikt u nogmaals op het veld en tikt u vervolgensop een of meer vooraf
gedefinieerde labels. Tik opDone (Gereed).

Tik opClear (Wissen) om tekst of vooraf gedefinieerde labels te wissen.

Clear
Tik opCancel (Annuleren) omwijzigingen ongedaan temaken en terug te keren naar het beeld.

Cancel

Tik op 2D omwijzigingen ongedaan temaken en terug te keren naar 2D-beeldvorming.

3 Sleep het tekstlabel naar de gewenste locatie.
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4 Maakde gewenste wijzigingen:

om de tekst te bewerken, selecteert u de tekst in de lijst Label en tikt u opEdit (Bewerken).

Edit

Omde tekst te verwijderen, selecteert u de tekst in de lijst Label en tikt u opDelete
(Verwijderen).

Delete

Omalle tekstlabels te verwijderen, tikt u opRemove All Text (Alle tekst verwijderen) in de lijst
Label.

Pijlen
U kunt een pijl toevoegen om een specifiek deel van het beeld aan te wijzen. Het systeem verwijdert pijlen van
het beeld wanneer u inzoomt, schuift of het beeld opnieuw activeert.

Pijl op een beeld plaatsen

1 Tik op Label.

Label

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

2 Tik opArrow (Pijl).

Arrow
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3 De pijl plaatsen en oriënteren:

Versleep de pijl om deze te plaatsen.

Versleep de rand van de cirkel om de pijl te oriënteren.

Om de pijl te verwijderen, selecteert u de pijl en tikt u vervolgensopDelete (Verwijderen) in de lijstArrow (Pijl).

Delete

Pictografen
De beschikbare pictograafset is afhankelijk van de transducer en het onderzoekstype. Elk pictograaf dat u plaatst, bevat
een pictogram voor transduceroriëntatie.

Pictograaf op een beeld plaatsen

1 Tik op Label.

Label

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

2 Tik opPicto.

Picto

3 Tik op de gewenste pictograaf en tik vervolgensopDone (Gereed).

Done
4 Sleep de pictograaf naar de gewenste plaats.
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5 Het pictogram voor transduceroriëntatie plaatsen en oriënteren:

Versleep het pictogram om het te plaatsen.

Versleep de rand van de cirkel om het pictogram te oriënteren.

Om de pictograaf te verwijderen, selecteert u deze en tikt u vervolgensopDelete (Verwijderen) in de
lijstPicto.

Delete

Beginplaats instellen
De beginplaats is de positie waarop het systeem de labels standaard plaatst.

Beginplaats resetten

1 Plaats tekst op een beeld.

2 Sleep het label naar de gewenste beginplaats.

3 Tik opSet Home (Begin instellen) in de lijst Label.

Set Home

Labels plaatsen tijdens bekijken
U kunt beelden van labels voorzien tijdenshet bekijken. U kunt ookeen frame uit een videoclip van een label
voorzien tijdenshet bekijken.

Beelden en videoclips bekijken

Tik opREVIEW (Bekijken) en voer vervolgenseen van de volgende opties uit:

REVIEW
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Bekijk het huidige onderzoek.

Een voltooid onderzoekbekijken: tik opPatient List (Patiëntlijst). Selecteer het onderzoek in de
patiëntlijst en tik vervolgensop Thumbnails (Miniatuurweergaven).

Patient List

Thumbnails

Labels plaatsen tijdens het bekijken

1 Tik in Bekijken op het beeld dat of de videoclip die u van een labelwilt voorzien:
Tik opPrev (Vorige) ofNext (Volgende) om het vorige of volgende beeld of de vorige of volgende videoclip te
bekijken.

Prev

Next

2 (Alleen videoclips) Tik op en sleep vervolgensde schuifknop naar het frame dat u van een labelwilt
voorzien.

3 Tik op Labels.

Labels
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4 Voer een van de volgende opties uit:

Plaats het label:

Raadpleeg voor tekst " Tekst op een beeld plaatsen" op pagina 149.

Raadpleeg voor een pijl "Pijl op een beeld plaatsen" op pagina 151.

Raadpleeg voor een pictograaf " Pictograaf op een beeld plaatsen" op pagina 152.

Opmerking Als u een videoclip afspeelt, verwijdert het systeem labels die zijn toegevoegd
aan het huidige frame.

Bestaand label bedekken: tik op Labels en tik vervolgensopMark Out (Afdekken). Het
systeem plaatst een zwart rechthoekop het beeld.

Mark Out

Omhet afdekvakopnieuw te plaatsen, versleept u het vak.

Om de grootte van het afdekvakaan te passen, versleept u de ronde handgreep in de
hoek van het afdekvak.

Om het afdekvak te verwijderen, selecteert u het afdekvak in de lijstMark Out
(Afdekken) en tikt u opDelete (Verwijderen).

Delete

Het systeem geeft het beeld of de videoclip in demodusmet volledig schermweer.

5 Tik opSave (Opslaan).

Save

Het systeem slaat het beeldmet label op in het onderzoek.

6 Tik opDone (Gereed) om labels te sluiten en terug te gaan naar bekijken.

Done
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Patiëntinformatie invoeren
Op het patiëntformulier kunt u identificatiegegevens, onderzoeksgegevensen klinische gegevens voor het
patiëntonderzoek invoeren. Deze informatie wordt in het patiëntrapport weergegeven.

Wanneer u een nieuw patiëntformulier begint, worden alle beelden, videoclips en overige informatie die u tijdenshet
onderzoekopslaat aan die patiënt gekoppeld.

U kunt patiëntinformatie invoeren door:

De informatie handmatig in te voeren. (Raadpleeg " Patiëntinformatie handmatig invoeren" op
tegenoverliggende pagina.)

Informatie te importeren van een DICOM-werklijstserver. (Raadpleeg "Patiëntinformatie vanuit de werklijst
invoeren" op tegenoverliggende pagina.)

Een patiëntstreepjescode te scannen en patiëntinformatie te verkrijgen uit een werklijstserver. (Raadpleeg
"Patiëntinformatie invoeren vanuit de werklijst met een streepjescodescanner" op tegenoverliggende pagina.)

Een patiëntstreepjescode te scannen om de patiënt-ID te verkrijgen (raadpleegGebruikshandleiding van de
streepjescodescanner).

Gerelateerde onderwerpen

Instellingen voor connectiviteit 44
DICOM 47
Routeringselecties 77
Werkbladen en rapporten 230

Patiëntinformatie bewerken
U kunt patiëntinformatie bewerken als het onderzoekniet is gearchiveerd of geëxporteerd en als de informatie niet uit een
werklijst afkomstig is.

Patiëntinformatie bewerken

1 Tik opPATIENT (Patiënt).

    PATIENT

2 Breng de gewenste wijzigingen aan.

3 Tik opDone (Gereed).

Done
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4 Voer een van de volgende opties uit:

Tik opModify (Aanpassen) om dewijzigingen voor de huidige patiënt op te slaan.

Tik opNew (Nieuw) om een nieuw patiëntonderzoek te starten.

Tik opCancel (Annuleren) om uw wijzigingen te annuleren.

Patiëntinformatie handmatig invoeren
Patiëntinformatie handmatig invoeren

1 Beëindig het vorige onderzoek (raadpleeg "  Onderzoekbeëindigen" op pagina 161).

2 Tik opPATIENT (Patiënt).

    PATIENT

3 Tik op een tekstvaken vul de velden in. Raadpleeg "Patient form fields" op pagina 162.

4 Tik opDone (Gereed).

Done

Patiëntinformatie vanuit de werklijst invoeren
U kunt met de werklijst patiëntinformatie importeren vanuit het ziekenhuisinformatiesysteem of radiologie-
informatiesysteem. (DICOM-werklijst is een gelicentieerde functie.)

De werklijst is beschikbaar nadat u het volgende hebt gedaan:

Sluit het systeem aan op het netwerk

Configureer het systeem voor DICOM-overdracht

Selecteer een werklijstserver voor de actieve locatie

Raadpleeg "DICOM" op pagina 47.

Patiëntinformatie invoeren vanuit de werklijst met een streepjescodescanner

U kunt opgeven dat het systeem dewerklijst doorzoekt voor patiëntinformatie wanneer u een streepjescode
van een patiënt-ID scant.
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1 Selecteer Bar Code Auto Query (Automatische zoekopdracht streepjescode) (raadpleeg "Instellingen voor
gebruikersprofielen" op pagina 73).

2 Scan de streepjescode van de patiënt.
Het systeem doorzoekt de werklijst en importeert de informatie in het patiëntformulier.

Patiëntinformatie vanuit de werklijst invoeren

1 Tik opPATIENT (Patiënt).

    PATIENT

2 Tik opWorklist (Werklijst).

Worklist

3 Tik op een kolomkop om dewerklijst te sorteren op deze kolom. Dewerklijst wordt standaard in een oplopende
volgorde gesorteerd.

4 Voer een van de volgende opties uit:

Tik op de procedure(s) om een of meer procedures voor de patiënt te selecteren. U kunt alleen
meerdere procedures selecteren voor dezelfde patiënt.

Tik opUpdate (Bijwerken) om de server opnieuw te doorzoeken voor een bijgewerkte werklijst.

Update

5 Tik opSelect (Selecteren).

Select

Het patiëntformulier wordt door het systeem ingevuld. (Patiëntinformatie uit de werklijst kan niet worden
bewerkt.)
Tik opBack (Terug) om naar het patiëntformulier terug te keren zonder een procedure te selecteren.

Back
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Geplande procedures bekijken

De patiëntinformatie die u importeert uit de werklijst omvat geplande procedures.

Raadpleeg de volgende lijsten op het patiëntformulier onder Scheduled Procedures (Geplande
procedures):

Name (Naam) Geplande procedures

Het protocol voor de geselecteerde procedure

Meaning (Betekenis) Definitie van de geselecteerde procedure

Procedure wijzigen

U kunt een procedure selecteren die anders is dan de geplande procedure.

1 Selecteer onder Performed Procedure (Uitgevoerde procedure) op het patiëntformulier de
gewenste procedure uit de lijstCode.
De definitie van de procedure verschijnt in het veldMeaning (Betekenis).

2 Als u de lijstCodewilt aanpassen, tikt u opEdit (Bewerken) en voert u een van de volgende opties uit:
Opmerking Verplichte velden zijn aangegevenmet een asterisk.

Item toevoegen: tik opAdd New (Nieuw item toevoegen) en vul vervolgensde veldenCode,
Code Scheme Name (Naam codeschema) enMeaning (Betekenis) in en tik vervolgensop
Save (Opslaan).

Item verwijderen: selecteer het item en tik vervolgensop .

Werklijst bijwerken en doorzoeken

Dewerklijst wordt automatisch bijgewerkt als deze is ingesteld voor automatisch doorzoeken (raadpleeg
"DICOM" op pagina 47). U kunt de werklijst ookhandmatig bijwerken en u kunt de werklijstserver doorzoeken
voor een overeenkomende patiëntprocedure.

In de volgende tabelworden de parametersweergegeven die worden gebruikt voor het doorzoeken van
werklijsten. U kunt de parameters instellen op de pagina voor werklijstconfiguratie (raadpleeg "DICOM" op
pagina 47).

Handmatig naar een
patiënt zoeken

Handmatig bijwerken
vanuit werklijst

Zoekopdracht
automatisch bijwerken

Patiëntgegevens

Tabel 4-1 Zoekparameters

Patiëntinformatie invoeren 159



Handmatig naar een
patiënt zoeken

Handmatig bijwerken
vanuit werklijst

Zoekopdracht
automatisch bijwerken

Datumbereik

Alleen dit apparaat

Automatische
zoekopdracht aan/uit

Vindt plaats elke

Starttijd

Tabel 4-1 Zoekparameters (vervolg)

Werklijst handmatig bijwerken

1 Tik op het patiëntformulier opWorklist (Werklijst).

Worklist

2 Tik opUpdate (Bijwerken).

Update

Handmatige zoekopdracht uitvoeren

1 Voer een van de volgende opties op het patiëntformulier uit:

Vul een van de volgende velden in voor de zoekopdracht: Last (Achternaam), First (Voornaam),
Middle (Tweede naam),Accession (Volgnummer) of ID.
De zoekopdracht bestaat uit de tekensdie u invoert. Een voorbeeld: Jansheeft als resultaat Jansen,
Janssen, Janszoon.

Geef onder Additional Worklist Query Parameters (Aanvullende werklijstzoekparameters) een van
de volgende opties op:

Modality (Modaliteit) Selecteer een procedure uit de lijst. US (Ultrasound) is standaard
geselecteerd.

Requested Procedure ID (ID aangevraagde procedure) Voer een procedure-ID in.
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2 Tik opQuery (Zoekopdracht).

Query

Dewerklijst verschijnt met de resultaten van de zoekopdracht. Het aantal resultaten wordt in het
onderste rechterschermweergegeven. De duur van de laatste zoekopdracht verschijnt onder de
werklijst.

3 Markeer de gewenste patiëntprocedure en tik vervolgensopSelect (Selecteren).

Select

Het systeem importeert de informatie in het patiëntformulier.

Onderzoek beëindigen
Opmerking Hoewel u geen beelden of videoclips kunt toevoegen aan een patiëntonderzoek

dat is beëindigd, kunt u automatisch een nieuw patiëntonderzoek starten dat
dezelfde patiëntinformatie bevat. Raadpleeg "Beelden en videoclips aan een
patiëntonderzoekaanhechten" op pagina 167.

Wanneer u een onderzoekbeëindigt, stelt het systeem de beeldvormingsinstellingen opnieuw in op de
standaardinstellingen voor het geselecteerde onderzoekstype.

1 Zorg ervoor dat u beelden en andere informatie die u wilt behouden, hebt opgeslagen. (Raadpleeg
"Beelden en videoclips opslaan" op pagina 176.)
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2 Voer een van de volgende opties uit:

Tik opPATIENT (Patiënt) en vervolgensopEnd Exam (Onderzoekbeëindigen).

    PATIENT

End Exam

Tik opEnd Exam (Onderzoekbeëindigen) bij beeldvorming, bij bekijken of in werklijsten. Het systeem
geeft de opstartlocatie weer zoals deze in de instellingen voor gebruikersprofielen is opgegeven
(raadpleeg "Instellingen voor gebruikersprofielen" op pagina 73).

End Exam

AlsEnd Exam (Onderzoekbeëindigen) niet zichtbaar is in beeldvorming, moet u opgeven dat dit als een
van de vier aangepaste bedieningselementen wordt weergegeven. Raadpleeg "Instellingen voor
gebruikersprofielen" op pagina 73.

Patient form fields

Veldbeschrijvingen

De beschikbare velden op het patiëntformulier zijn afhankelijk van het onderzoekstype. In sommige velden kunt u
symbolen en speciale tekens invoeren. Raadpleeg "Tekst invoerenmet het toetsenbord op het scherm" op pagina 13.

Patiënt

Last (Achternaam), First (Voornaam),Middle (Tweede naam) van patiënt

ID Identificatienummer van patiënt

Opmerking Met de optie Patiënt-ID genereren kan het systeem automatisch een unieke patiënt-ID
genereren voor bepaalde workflows. Raadpleeg "Algemene voorkeuren" op pagina 68 voor
meer informatie.

Date of Birth (Geboortedatum)

Gender (Geslacht)

Accession (Volgnummer) Voer indien van toepassing het nummer in

Indications (Indicaties) Voer de gewenste tekst in
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Onderzoek

Exam (Onderzoek) De beschikbare onderzoekstypen zijn afhankelijk van de transducer. Raadpleeg
"Transducer- en onderzoekstype selecteren" op pagina 17. Een asterisk naast een onderzoekstype
geeft aan dat het een door het systeem gedefinieerd onderzoekstype is (raadpleeg "Onderzoekstypen
aanpassen" op pagina 71).

BP (cardiaal of arteriëel onderzoek) Bloeddruk

HR (cardiaal of arteriëel onderzoek) Hartfrequentie. Voer de slagen per minuut in. Door de
hartfrequentie op te slaanmet behulp van eenmeting wordt deze invoer overschreven.

Height (Lengte) (cardiaal onderzoek) De lengte van de patiënt in foot en inch of in meter en
centimeter. (Raadpleeg "Instellingen voor presets" op pagina 67 om de eenheden te wijzigen.)

Weight (Gewicht) (cardiaal onderzoek) Het gewicht van de patiënt in pound of kilo. (Raadpleeg
"Instellingen voor presets" op pagina 67 om de eenheden te wijzigen.)

BSA (cardiaal onderzoek) Lichaamsoppervlak.Wordt automatisch berekend nadat u de lengte en het
gewicht hebt ingevoerd.

Twins (Tweeling) (verloskundig onderzoek) Selecteer het selectievakje voor tweelingen ommetingen
van tweeling A en tweeling B in het berekeningenmenuweer te geven en voor toegang tot de
schermen van tweeling A en tweeling B voor eerdere onderzoeksgegevens.

LMP ofEDD (verloskundig of gynaecologisch onderzoek) Selecteer in een verloskundig onderzoek
LMPof EDD en voer vervolgensde datum van de laatstemenstruatieperiode of de vastgestelde
bevallingsdatum in. Voer in een gynaecologisch onderzoekde datum van de laatste
menstruatieperiode in. De LMP-datummoet vóór de huidige systeemdatum vallen.

Previous Exams (Eerdere onderzoeken) (verloskundig onderzoek) Geeft velden voor vijf eerdere
onderzoeken weer. De datum van een eerder onderzoekmoet vóór de huidige systeemdatum vallen.
Selecteer voor tweelingen Tweeling A/B om te wisselen tussen de schermen Tweeling A en
Tweeling B. (Als het bedieningselement Tweeling A/B niet verschijnt, tikt u opBack (Terug) en zorgt u
ervoor dat het selectievakje Tweelingen is geselecteerd.)

NT Credential (NT-referentie) (verloskundig onderzoek) Een combinatie van letters en cijfers die een
referentienummer voor de nekplooimeting representeert. Een voorbeeld: P12345.

Faciliteit

Institution (Instelling)

Department ID (Afdelings-ID)

User (Gebruiker)

Reading Doctor (Lezend arts)

Referring Doctor (Doorverwijzend arts)

AcuteWerkbladen acute zorg
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Als de gelicentieerde optieWerkbladen voor acute zorg op uw systeem is geïnstalleerd, geeft het patiëntformulier deze
velden weer. De velden worden ook in het werkblad voor acute zorg van de patiënt weergegeven:

MR # (MR-nr.) Nummer vanmedisch dossier.

Clinical Category (Klinische categorie) De klinische categorie van het onderzoek.

Exam Visit (Bezoek voor onderzoek) Eerste of herhaling.

Primary Obtaining/Interpreting (Primair verkrijgen/interpreteren) De primaire persoon die de beelden
verkrijgt of interpreteert.

Secondary Obtaining/Interpreting (Secundair verkrijgen/interpreteren) De secundaire persoon die de
beelden verkrijgt of interpreteert.

Additional Obtaining/Interpreting (Aanvullend verkrijgen/interpreteren) Een eventuele aanvullende persoon
die de beelden verkrijgt of interpreteert.

Routeringselectie

Wanneer u een of meer routeringselecties aan een onderzoek koppelt, geeft het systeem de routeringselecties in het
patiëntrapport weer en in het werkblad voor acute zorg (als de gelicentieerde optie voor werkbladen voor acute zorg is
geïnstalleerd). Raadpleeg "Werkbladen en rapporten" op pagina 230.

Als u een DICOM-archiveringshulpmiddel hebt opgegeven als een educatief archiveringshulpmiddel, heeft het instellen
van routeringselecties in het patiëntformulier invloed op hoe onderzoeken worden gearchiveerd. Raadpleeg
"Routeringselecties" op pagina 77 voor meer informatie.

Procedural (Procedureel)

Diagnostics (Diagnoses)

Educational/Accreditation (Educatief/accreditatie)

Geplande procedures

Procedurevelden zijn alleen beschikbaar als de functie DICOM-werklijst is gelicentieerd en geconfigureerd. Raadpleeg
"DICOM" op pagina 47.

Scheduled Procedure: Name (Geplande procedure: naam)

Scheduled Procedure: Protocol (Geplande procedure: protocol) Protocol voor de geselecteerde procedure

Scheduled Procedure: Meaning (Geplande procedure: betekenis) Definitie van de geselecteerde procedure

Performed Procedure: Code (Uitgevoerde procedure: code) Gewenste procedure

Performed Procedure: Edit (Uitgevoerde procedure: bewerken) Hiermee kunt u de codelijst aanpassen

Performed Procedure: Meaning (Uitgevoerde procedure: betekenis) Definitie van de uitgevoerde procedure

Additional Worklist Query Parameters: Modality (Aanvullende werklijstzoekparameters: modaliteit)
Proceduretypen

Additional Worklist Query Parameters: Requested Procedure ID (Aanvullende werklijstzoekparameters:
ID aangevraagde procedure) De procedure-ID
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Beelden en clips

Bekijken
U kunt beelden en videoclips bekijken voor zowel huidige als voltooide onderzoeken.

Let op Als het pictogram voor beschikbare opslagruimte niet in het systeemstatusgebied

verschijnt, kan de interne opslag defect zijn. Neem contact opmet de technische ondersteuning
van FUJIFILMSonoSite. (Raadpleeg "Help" op pagina 3.)

Patiëntlijst

In de patiëntlijst worden opgeslagen beelden en videoclips in patiëntonderzoeken georganiseerd. U kunt de
patiëntlijst sorteren, onderzoeken bekijken en verwijderen, patiëntinformatie bewerken en beelden en
videoclips aan een bestaand onderzoekaanhechten.

U kunt vanuit de patiëntlijst ookonderzoeken naar een USB-stick exporteren, een routeringselectie selecteren
om aan een onderzoek te koppelen of onderzoeken archiveren op een DICOM-archiefserver. Raadpleeg voor
meer informatie "USB-stick aansluiten om te importeren of exporteren" op pagina 10, "Een routeringselectie na
een onderzoek koppelen" op pagina 77 en " Onderzoeken archiveren" op pagina 172.

Kolomkoppen in de patiëntlijst geven het volgende aan:

Name (Naam) Naam van de patiënt

ID Patiënt-ID

Date/Time (Datum/tijd) De datum en tijd van het onderzoek

De gebruiker die het onderzoekheeft uitgevoerd

Het aantal beelden en videoclips diemet het onderzoek zijn opgeslagen

De archiefstatus van het onderzoek

De exportstatus van het onderzoek

Beelden en clips 165



Patiëntlijst weergeven

1 Voer een van de volgende opties uit:

Tik opREVIEW (Bekijken) en vervolgensopPatient List (Patiëntlijst).

REVIEW

Patient List

Tik opPatient (Patiënt) en vervolgensopPatient List (Patiëntlijst).

    PATIENT

Patiëntlijst sorteren

De patiëntlijst wordt standaard op datum en tijd gesorteerd, waarbij demeest recente patiënt als eerste wordt vermeld.
U kunt de patiëntlijst opnieuw sorteren.

Tik op de kolomkop waarop u wilt sorteren. Tik nogmaals op de knop om te sorteren in omgekeerde volgorde.

Alle onderzoeken in de patiëntlijst selecteren

Tik opSelect All (Alles selecteren).

Select All

Tik op Clear All (Alleswissen) om de selectie van alle onderzoeken op te heffen.

Onderzoek verwijderen

1 Selecteer het selectievakje naast een of meer onderzoeken in de patiëntlijst.

2 Tik opDelete (Verwijderen).

Delete
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Onderzoeksinformatie bekijken

1 Tik op het onderzoek in de patiëntlijst.

2 Tik op Info.

Info

Patiëntinformatie in de patiëntlijst bewerken

U kunt patiëntinformatie in de patiëntlijst bewerken in plaats van op het patiëntformulier als het onderzoek is
beëindigdmaar niet is geëxporteerd of gearchiveerd.

1 Tik op het onderzoek in de patiëntlijst.

2 Tik opEdit (Bewerken).

Edit

3 Vul de tekstvakken in en tik opDone (Gereed).

Done
Beelden en videoclips aan een patiëntonderzoek aanhechten

Hoewel u geen beelden of videoclips kunt toevoegen aan een patiëntonderzoekdat is beëindigd, kunt u
automatisch een nieuw patiëntonderzoek starten dat dezelfde patiëntinformatie bevat. Afhankelijk van uw
archiveringshulpmiddelworden de twee onderzoeken als één onderzoekweergegeven wanneer deze worden
geëxporteerd of gearchiveerd.

1 Tik op het onderzoek in de patiëntlijst.

2 TapAppend (Aanhechten).

Append

Er verschijnt een nieuw patiëntformulier. Het formulier bevat dezelfde informatie als het onderzoekdat
u hebt geselecteerd.
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Beelden en videoclips bekijken

U kunt beelden en videoclips alleen in één patiëntonderzoek tegelijk bekijken. Het systeem geeft beelden en videoclips
weer in de volgorde waarin deze zijn opgeslagen.

Videoclipsworden na laden automatisch afgespeeld. De laadtijd is afhankelijk van de lengte van de videoclip.

Beelden en videoclips bekijken

1 Tik opREVIEW (Bekijken) en voer vervolgenseen van de volgende opties uit:

REVIEW

Bekijk het huidige onderzoek.

Een voltooid onderzoekbekijken: tik opPatient List (Patiëntlijst). Tik in de patiëntlijst op het onderzoek
en vervolgensop Thumbnails (Miniatuurweergaven).

Patient List

Thumbnails
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2 Voer een van de volgende opties uit:

Tik opPrev (Vorige) ofNext (Volgende) om het vorige of volgende beeld of de vorige of
volgende videoclip te bekijken.

Prev

Next

Tik op Full Screen (Volledig scherm) om beelden of videoclips in volledig scherm te bekijken.
Veeg naar links of naar rechts om het vorige of volgende item te bekijken.

Full Screen

Tik op Thumbnails (Miniatuurweergaven) om terug te keren naar de weergavemet
meerdere beelden.

Thumbnails
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3 (Alleen videoclips) Voer een van de volgende opties uit:

Tik op om de videoclip te pauzeren.

Tik op om de videoclip af te spelen.

Tik op om de afspeelsnelheid te selecteren.

Tik op om frame voor frame vooruit te spoelen.

Tik op om frame voor frame terug te spoelen.

4 (Optioneel) Voer een van de volgende opties uit:

Voorzie een beeld of frame uit een videoclip van een label. (Raadpleeg "Labels plaatsen tijdensbekijken"
op pagina 153.)

Bekijk het rapport. (Raadpleeg "Werkbladen en rapporten" op pagina 230.)

Een beeld of videoclip verwijderen: selecteer het beeld of de videoclip en tik vervolgensopDelete
(Verwijderen).

Delete

5 Keer terug naar de patiëntlijst door te tikken opPatient List (Patiëntlijst) of opDone (Gereed).

Patient List

Done
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Beelden afdrukken
Raadpleeg voor informatie over het afdrukken van werkbladen en rapporten of over afdrukkenmet DICOM
" Rapporten en werkbladen afdrukken" op pagina 235 en " Onderzoeken archiveren" op volgende pagina.

Afdrukken tijdens beeldvorming

1 Zorg ervoor dat de aan/uit-knop op de printer in de stand Aan staat.

2 Tik opPrint (Afdrukken) terwijl het beeld wordt weergegeven.

Done

Opmerking U kunt ookhet voetpedaal configureren om af te drukken (raadpleeg "Instellingen
voor gebruikersprofielen" op pagina 73).

Opgeslagen beeld afdrukken uit een huidig of beëindigd onderzoek

1 Zorg ervoor dat de aan/uit-knop op de printer in de stand Aan staat.

2 Tik opREVIEW (Bekijken).

REVIEW
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3 Voer een van de volgende opties uit:

Selecteer het selectievakje voor een beeld uit een huidig onderzoek.

Een beeld uit een beëindigd onderzoek selecteren: tik opPatient List (Patiëntlijst), tik op het onderzoek,
tik op Thumbnails (Miniatuurweergaven) en selecteer vervolgenshet selectievakje van het beeld.

Patient List

Thumbnails

4 Tik op Full Screen (Volledig scherm).

Full Screen

5 Tik opPrint (Afdrukken).

Print

Gerelateerde onderwerpen

Archiveren en exporteren 172
Bekijken 165
Werkbladen en rapporten 230

Archiveren en exporteren
In de patiëntlijst worden opgeslagen beelden en videoclips in patiëntonderzoeken georganiseerd.

U kunt onderzoeken archiveren van de patiëntlijst naar een DICOM-server of de onderzoeken afdrukkenmet een
DICOM-printer. U kunt onderzoeken exporteren naar een USB-stick.

Onderzoeken archiveren

Als u het systeem hebt geconfigureerd voor DICOM-overdracht, archiveert het systeem automatisch opgeslagen beelden
en videoclips, samenmet het patiëntrapport, op DICOM-servers. Als u het systeem hebt geconfigureerd om verbinding te
makenmet een DICOM-printer, worden onderzoeken ookafgedrukt wanneer deze worden gearchiveerd.
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Het systeem archiveert onderzoeken en videoclips tijdenshet onderzoekof aan het eind van het onderzoek,
afhankelijk van de instellingen die u hebt gekozen in de instelling Transfer Images (Beelden overdragen) op de
configuratiepagina Location (Locatie). (Onderzoeken worden alleen aan het eind van een onderzoek
afgedrukt.)

U kunt onderzoeken ookhandmatig archiveren.

Het pictogramArchiveren in uitvoering beweegt wanneer patiëntonderzoeken worden gearchiveerd.
Onderzoeken in de wachtrij worden gearchiveerd vanaf de bovenaan de patiëntlijst.

Controleren of onderzoeken zijn overgedragen

1 Tik opREVIEW (Bekijken).

REVIEW

2 Tik opPatient List (Patiëntlijst).

Patient List

De kolom geeft de overdrachtstatus van het onderzoekweer.

Patiëntonderzoek is gearchiveerd.

Het archiveren van het patiëntonderzoek is opgeschort. Netwerkverbindingsinstelling
kan fout zijn (raadpleeg "Verbindingmakenmet het netwerk" op pagina 49) of er kan een
probleemmet het netwerk of de server zijn. Het onderzoekmoet handmatig worden
gearchiveerd (raadpleeg " Onderzoeken handmatig archiveren" op volgende pagina).

Opslagvastlegging is geslaagd.

Opslagvastlegging voor dit onderzoek is opgeschort.

Onderzoeken zonder statusmarkeerder staan in de wachtrij voor archivering.

Informatie over een onderzoek weergeven

U kunt informatie over een onderzoekweergegeven, inclusief overdrachtdetails.
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1 Tik opREVIEW (Bekijken).

REVIEW

2 Tik opPatient List (Patiëntlijst).

Patient List

3 Selecteer het onderzoek in de patiëntlijst.

4 Tik op Info.

Info

Onderzoeken handmatig archiveren

1 Controleer het volgende:

De juiste locatie is geselecteerd. (Raadpleeg "Waarschuwingen over opslag ontvangen" op pagina 44.)

Als het systeem is verbondenmet een netwerk via een Ethernet-verbinding, is het lampje van de
LAN-koppeling (groene led) naast de Ethernet-connector ingeschakeld.

Het pictogram voor de draadloze verbinding verschijnt in het systeemstatusgebied op de klinische
monitor bij een draadloze verbinding.

2 Tik opREVIEW (Bekijken).

REVIEW

3 Tik opPatient List (Patiëntlijst).

Patient List

4 Selecteer het selectievakje naast een of meer onderzoeken.
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5 Tik opArchive (Archiveren). (Het systeem verwijdert eventuele statusmarkeerders.)

Archive

MPPSvoor een onderzoek beëindigen

U kunt MPPS voor een onderzoekbeëindigen voordat u het onderzoek voltooit.

Tik in het patiëntformulier opDiscontinue (Beëindigen).

Discontinue

Onderzoeken exporteren

Let op Verwijder de USB-stick niet en schakel het ultrasone systeem niet uit tijdenshet exporteren om
verlies van gegevensof het beschadigen van de USB-stick te voorkomen. Stoot ookniet tegen
de USB-stick of oefen geen drukuit op de USB-stick terwijl deze op het systeem is aangesloten.
De connector kan daardoor breken.

U kunt patiëntonderzoeken exporteren als deze zijn beëindigd en als de systeembeheerder USB-export niet
heeft uitgeschakeld (raadpleeg "  Onderzoekbeëindigen" op pagina 161 en "Instellingen voor beheer" op
pagina 29.) Onderzoeken bevatten beelden, videoclips en het patiëntrapport.

Een USB-stick is bedoeld voor tijdelijke opslag van beelden en clips. Archiveer patiëntonderzoeken regelmatig.

Patiëntonderzoeken handmatig naar een USB-stick exporteren

1 Geef de bestandsindeling voor geëxporteerde beelden op. (Raadpleeg "Instellingen voor USB" op
pagina 80.)

2 Tik opREVIEW (Bekijken).

REVIEW

3 Tik opPatient List (Patiëntlijst).

Patient List
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4 Sluit een USB-stick aan (raadpleeg "USB-stick aansluiten om te importeren of exporteren" op pagina 10).

5 Selecteer het selectievakje naast een of meer onderzoeken in de patiëntlijst.

6 Tik opExport USB (Exporteren naar USB). Er verschijnt een lijst met USB-apparaten.

Export USB

7 Selecteer een USB-stick. Als u patiëntinformatie wilt verbergen, heft u de selectie van Include patient
information on images and video clips (Patiëntinformatie opnemen in beelden en videoclips) op.

8 Tik opExport (Exporteren).

Export
Het exporteren van bestanden is gereed ongeveer vijf seconden nadat de USB-animatie is gestopt. De USB-stick
verwijderen of het systeem uitschakelen tijdenshet exporteren kan ertoe leiden dat geëxporteerde bestanden
beschadigd of onvolledig raken. Tik opCancel (Annuleren) om het exporteren te stoppen.

Cancel

De kolom van de patiëntlijst geeft aan of het systeem het onderzoekheeft geëxporteerd.

Patiëntonderzoeken automatisch naar een USB-stick exporteren

1 Zorg ervoor dat automatisch exporteren is ingeschakeld. Raadpleeg "  Exportopties opgeven" op pagina 80.

2 Plaats een USB-stick in een USB-poort aan de zijkant van het systeem.

3 Beëindig het onderzoek.

Beelden en videoclips opslaan
U kunt beelden en videoclips opslaan op de interne opslaglocatie. Het systeem speelt een geluid af als
Pieptoonwaarschuwing is ingeschakeld (raadpleeg "Audio-instellingen" op pagina 35) en het pictogram voor opslaan in

uitvoering verschijnt kort op de klinischemonitor.
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Het systeem beperkt het aantal beelden en videoclips die u kunt opslaan voor een afzonderlijk onderzoeken
geeft een waarschuwing wanneer deze limiet is bereikt.

U kunt ookeen framemet een label uit een videoclip opslaan. Raadpleeg "Labels plaatsen tijdensbekijken" op
pagina 153.

Tik opREVIEW (Bekijken) om opgeslagen beelden en videoclips voor de huidige patiënt te bekijken. Voor
patiënten van wie het onderzoek is beëindigdmoet u naar de patiëntlijst gaan door opREVIEW (Bekijken) te
tikken en vervolgensopPatient List (Patiëntlijst). Raadpleeg "Bekijken" op pagina 165. Raadpleeg " De cine-
buffer bekijken" op pagina 142 voor informatie over het bekijken van de cine-buffer.

U kunt ookbeelden opslaan vanuit cine terwijl het systeem is stilgezet.

Gerelateerde onderwerpen

Audio-instellingen 35
Bekijken 165
Archiveren en exporteren 172

Beelden opslaan

Zorg ervoor dat de patiënt-ID wordt weergegeven voordat u een beeld opslaat om te voorkomen dat
opgeslagen beelden vanmeerdere patiënten door elkaar raken. Raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op
pagina 156 en "Instellingen voor weergave-informatie" op pagina 62.

Beeld opslaan

Als het bedieningselementSave Image (Beeld opslaan) ofSave Image & Calcs (Beeld en berekeningen
opslaan) niet beschikbaar is, moet u het systeem configureren zodat deze welworden weergegeven.
Raadpleeg "Aangepaste bedieningselementen configureren" op pagina 74.

Voer een van de volgende opties uit:

Ttik opSave Image (Beeld opslaan) om alleen het beeld op te slaan.

Save Image

Tik opSave Image & Calcs (Beeld en berekeningen opslaan) om het beeld en de huidige
berekening in het patiëntrapport op te slaan.

Save
Image & Calcs

Opmerking U kunt ookhet voetpedaal configureren om op te slaan (raadpleeg "Instellingen voor
gebruikersprofielen" op pagina 73).
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Videoclips opslaan

Bedieningselementen voor videoclips instellen

1 Tik opVideo Clip Settings (Instellingen voor videoclips).

Video
Clip Settings

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

2 Stel het volgende zoals gewenst in:

Clipmethode
Prospective (Prospectief) legt framesvast nadat u opSave Video Clip (Videoclip opslaan) hebt getikt.
Het systeem legt framesvast gedurende het aantal seconden dat u hebt opgegeven in de lijst Time
(Tijd).
Retrospective (Retrospectief) legt framesvast van beschikbare vooraf opgeslagen gegevens voordat
u opSave Video Clip (Videoclip opslaan) tikt. Het systeem legt vooraf opgeslagen framesvast
gedurende het aantal seconden dat u hebt opgegeven in de lijst Time (Tijd).

Het systeem geeft in het systeemstatusgebied weer wanneer u een videoclip prospectief opslaat.

AlsRetrospectief is geselecteerd in Instellingen voor videoclips, geeft het systeem in het
systeemstatusgebied weer.

Cliptype
Time (Tijd) legt vast op basis van het aantal seconden. Selecteer de tijdsduur uit de lijst Time (Tijd).
ECG legt vast op basis van het aantal hartslagen. Selecteer R-Wave Count (R-golftelling).

Voorbeeld van videoclip
Selecteer deze optie om een vastgelegde videoclip automatisch af te spelen en eventueel bij te snijden
(de videoclip wordt niet automatisch op de interne opslaglocatie opgeslagen). Als deze optie niet is
geselecteerd, wordt de videoclip op de interne opslaglocatie opgeslagen en zijn bedieningselementen
voor bijsnijden niet beschikbaar.

3 Tik opDone (Gereed).

Done
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Videoclip vastleggen en opslaan

1 Zorg ervoor dat de instellingen voor videoclips zoals gewenst zijn ingesteld. Raadpleeg
"Bedieningselementen voor videoclips instellen" op vorige pagina.

2 Tik opSave Video Clip (Videoclip opslaan).

Save
Video Clip

Opmerking U kunt ookhet voetpedaal configureren om een videoclip op te slaan (raadpleeg
"Instellingen voor gebruikersprofielen" op pagina 73).

AlsClip Method (Clipmethode ) is ingesteld opRetrospective (Retrospectief) legt het systeem
vooraf opgeslagen framesvast gedurende het aantal seconden dat u opgeeft in de lijst Time (Tijd) en,
alsPieptoonwaarschuwing is ingeschakeld (raadpleeg "Audio-instellingen" op pagina 35), piept het
systeemwanneer het verkrijgen is voltooid.
AlsClip Method (Clipmethode) is ingesteld opProspective (Prospectief), piept het systeem als
Pieptoonwaarschuwing is ingeschakeld (raadpleeg "Audio-instellingen" op pagina 35), legt het
systeem framesvast gedurende het aantal seconden dat u opgeeft in de lijst Time (Tijd) en piept
vervolgensnogmaals. Tik opStop Video Clip (Videoclip stoppen) om het vastleggen te beëindigen
voordat het aantal in de lijst Time (Tijd) opgegeven seconden is verstreken.
AlsPreview Video Clip (Voorbeeld van videoclip) inVideo Clip Settings (Instellingen voor
videoclips) is geselecteerd, wordt de videoclip automatisch afgespeeld op de klinischemonitor.

3 (Optioneel, alleen Voorbeeld van videoclip) Videoclip bijsnijden:

a. Tik op .

b. Versleep de schuifknoppen voor bijsnijden om frames te verwijderen aan de linker- of
rechterkant van de videoclip.

c. Tik opSave (Opslaan).

Save

Opmerking Als u opDone (Gereed) tikt, wordt de videoclip verwijderd.
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Interne opslagruimte beheren

Het pictogram voor beschikbare opslagruimte in het systeemstatusgebied geeft de beschikbare ruimte op de
interne opslaglocatie in procenten weer.

Raadpleeg "Waarschuwingen over opslag ontvangen" op pagina 44 omwaarschuwingen te ontvangen wanneer de
opslag bijna vol is.

Als u een beeld of videoclip probeert op te slaan wanneer er weinig ruimte is, waarschuwt het systeem u dat er weinig
opslagruimte is en vraagt het u om gearchiveerde of opgeslagen patiëntonderzoeken te verwijderen.

Als het geheugen vol is, geeft het systeem het pictogram voor Geheugen volweer .

DVR-opname
Als de digitale videorecorder (DVR) is geïnstalleerd, kunt u video's die op de klinischemonitor worden weergegeven,
opnemen op een USB-stick die in de DVR-USB-poort is geplaatst. Clips opslaan alsMP4-bestanden. U kunt de opnamen
naar een ander apparaat kopiëren.

U kunt geen video's opnemen als de systeembeheerder Disable USB Export (USB-export uitschakelen) in Instellingen
voor beheer heeft geselecteerd. (Raadpleeg "Instellingen voor beheer" op pagina 29.)

Opnemen met DVR

1 Zorg ervoor dat een USB-stick in de DVR-USB-poort is geplaatst.
De DVR-USB-poort bevindt zich op de achterzijde van het dock van de standaard. Raadpleeg " Poorten" op
pagina 21.

Opmerking Wacht tenminste vijf seconden als u de USB-stick hebt verwijderd voordat u de
stick opnieuw in de DVR-USB-poort plaatst.
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2 Tik op Rec (Opnemen) rechts boven in het aanraakpaneel.

Rec
Opmerking U kunt ookhet voetpedaal configureren om op te nemen (raadpleeg

"Instellingen voor gebruikersprofielen" op pagina 73).

Het systeem start de opname op de USB-stick in de DVR-poort en geeft een knipperende opname-

indicator weer .

Opmerking AlsRec (Opnemen) niet beschikbaar is, controleert u of een USB-stick
in de DVR is geplaatst en of de USB-stick niet vol is.

3 Tik opRec (Opnemen) of beëindig het onderzoekom de opname te stoppen.

Rec

DVR-opnames naar een ander apparaat kopiëren

1 Verwijder de USB-stick uit de DVR als u de opname stopt.

2 Plaats de USB-stick in een ander apparaat (bijvoorbeeld een persoonlijke computer).

3 Geef de inhoud van de USB-stickweer en kopieer de opnames (MP4-bestanden) naar het apparaat.

Opmerking Als demet de DVR opgenomen video's te fel zijn wanneer u deze op
een persoonlijke computer bekijkt, kunt u de kleureninstellingen van de
video op demonitor van uw pcaanpassen. Een voorbeeld: stel het
dynamische bereik in op Volledig. Raadpleeg de Help van uw computer
voor informatie over de beschikbare kleureninstellingen voor video's.

ECG
Voor ECG-bewaking is een optionele FUJIFILMSonoSite ECG-module vereist.

ECG is alleen beschikbaar in het cardiale onderzoekstype.

WAARSCHUWING Gebruik de ECG-trace niet om hartritmes te diagnosticeren om verkeerde diagnoses te
voorkomen. De ECG-optie van FUJIFILMSonoSite is een niet-diagnostische functie.

Let op Gebruik uitsluitend accessoiresdie door FUJIFILMSonoSitemet het systeem zijn
meegeleverd. Het systeem kan worden beschadigd wanneer u een accessoire aansluit die niet
door FUJIFILMSonoSite is aanbevolen.

Let op Als u een patiënt defibrilleert terwijl de ECG-module is aangesloten op het systeem, kan het
ECG-signaal onjuist worden weergegeven enmoet de ECG-modulemogelijkworden
vervangen.
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ECG bewaken

1 Selecteer het cardiale onderzoekstype op de P21xp-transducer. (Raadpleeg "Transducer- en onderzoekstype
selecteren" op pagina 17.)

2 Sluit de ECG-kabel op de ECG-poort (  ) van het ultrasone systeem aan.
ECG-bewaking wordt automatisch ingeschakeld.

Opmerking Het kanmaximaal eenminuut duren voordat het ECG-signaal opnieuw is gestabiliseerd nadat
de defibrillator bij de patiënt is gebruikt.

Afbeelding 4-4ECG-poort

3 Tik opECG.

ECG

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.
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4 Voer een van de volgende opties in het venster ECG Settings (ECG-instellingen) uit:

Selecteer Show (Weergeven) om de ECG-trace weer te geven.

Versleep de schuifknopGain (Versterking) om dewaarde van de ECG-versterking aan te
passen.

Selecteer Slow (Langzaam),Medium (Gemiddeld) of Fast (Snel) onder Sweep Speed
(Doorloopsnelheid) om de ECG-bladersnelheid in te stellen.
Als de Doppler- of M-modetrace actief is, komt de ECG-bladersnelheid overeenmet de
doorloopsnelheid voor de trace.

Tik opUp (Omhoog) ofDown (Omlaag) onder Position (Positie) om de ECG-trace omhoog
of omlaag in het beeld te verplaatsen.

5 Tik opDone (Gereed).

Done
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Meten 185
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Metingen en
berekeningen
In dit gedeelte vindt u informatie over metingen, berekeningen, werkbladen
en rapporten.

Meten
X-Porte biedt verschillende typenmetingen.

U kunt onafhankelijkemetingen uitvoeren of eenmeting uitvoeren en deze
aan een berekening toewijzen. (Raadpleeg "Metingen aan berekeningen
toewijzen" op pagina 191.) Als u eenmeting wilt opslaan, moet u deze aan
een berekening toewijzen (zodat resultaten in het patiëntrapport worden
opgeslagen) of u kunt het beeld opslaanmet de weergegeven passers.

Raadpleeg "Over berekeningen" op pagina 192 als u liever binnen een
berekening start.

Passers
Demeestemetingen voert u uit door passers te gebruiken die u naar de juiste
positie sleept. De actieve passer heeft een ronde, gemarkeerde handgreep 

 .

Passers activeren

Tik op de passer.



Schakelen tussen passers

Voer een van de volgende opties uit:

Tik op een passer.

Tik opSwitch (Schakelen) onder het meetresultaat aan de linkerzijde van het aanraakpaneel.

Switch

(Schakelen) Tik op de passer onderMeasure (Meten).

Meetresultaten bekijken en verwijderen
Het huidigemeetresultaat wordt aan de linkerzijde van het aanraakpaneelweergegeven onderMeasure (Meten). Om
het meetresultaat toe te voegen aan een berekening, raadpleegt u "Metingen aan berekeningen toewijzen" op pagina
191.

Als umeerderemetingen uitvoert, kunt u op een invoer onderMeasure (Meten) tikken om de bijbehorende passers op
het beeld temarkeren.

Een meting verwijderen

Tik op demeting onderMeasure (Meten) en tik vervolgensopDelete (Verwijderen).

Basismetingen in 2D
Opmerking U kunt alleen in dubbele weergave over beelden heenmetenmet een lineaire transducer en alleen als de

beelden dezelfde diepte en vergroting hebben.

De afstand tussen twee punten meten (2D)

1 Tik in een stilgezet beeld opDistance (Afstand).

Distance

Er wordt een passer weergegeven.
Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

2 Sleep de actieve passer naar het eerste punt.

3 Sleep de andere passer naar het tweede punt.

4 Tik naar wensop elke passer en sleep deze naar de juiste positie.
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Omtrek of oppervlakte meten met een ellips (2D)

1 Tik in een stilgezet beeld opEllipse (Ellips).

Ellipse

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.
Er wordt een ellipsmet drie passersweergegeven.

2 Positioneer de ellips en pasde grootte ervan aan:

Sleep de passers om de ellips te positioneren.

Sleep de passers, de handgreep of beide om de grootte van de ellips aan te passen.

Omtrek of oppervlakte meten met traceren (2D)

1 Tik in een stilgezet beeld op Trace.

Trace

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.
Er wordt een passer weergegeven.

2 Sleep de passer naar het startpunt en tik vervolgensopSet (Instellen).

3 Sleep de passer rond de oppervlakte die u wilt traceren.
Ga terug over de stippellijn om een correctie aan te brengen.

4 Voer een van de volgende opties uit:

Tik opSave (Opslaan) om demeting op te slaan en de trace te sluiten.

Tik opClose (Sluiten) om de trace te sluiten.

Een doeldieptemeting uitvoeren (2D)

U kunt de afstand van de huidlijn naar een gespecificeerd punt op het beeldmeten.

1 Tik op Target Depth (Doeldiepte) om een 2D-beeld.

Target
Depth
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Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.
Er wordt een stippellijn weergegeven van de huidlijn met een enkele passer aan het uiteinde.

2 Sleep de passer naar de gewenste plaats.

Basismetingen inM-mode
Afstand en tijd meten (M-mode)

U kunt afstand in centimeter en tijd in secondenmeten.

1 Tik in een stilgezette M-modetrace opDistance Time (Afstand/tijd).

Distance Time

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.
Er wordt een passer weergegeven.

2 Sleep de passer naar de gewenste plaats.
Er wordt een tweede passer weergegeven.

3 Sleep de tweede passer naar de gewenste plaats.

Hartfrequentie meten (M-mode)

1 Tik in een stilgezette M-modetrace opHeart Rate (Hartfrequentie).

Heart Rate

Er wordt een verticale passer weergegeven.
Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

2 Sleep de passer naar de piek van de hartslag.
Er wordt een tweede verticale passer weergegeven.

3 Sleep de tweede passer naar de piek van de volgende hartslag.

Als u demeting van de hartfrequentie in het patiëntrapport opslaat, wordt een ingevoerde hartfrequentie op het
patiëntformulier overschreven.

Basismetingen in Doppler
De basismetingen die u in Doppler-beeldvorming kunt uitvoeren zijn snelheid (cm/s), drukgradiënt, verstreken tijd,
+/x-ratio, weerstandsindexen acceleratie. U kunt ookeen golfvorm handmatig of automatisch traceren.
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Voor Doppler-metingenmoet de Doppler-schaalworden ingesteld op cm/s. Raadpleeg "Algemene
voorkeuren" op pagina 68.

Snelheid (cm/s) en drukgradiënt meten (Doppler)

1 Tik in een stilgezette spectrale Doppler-trace opVelocity (Snelheid).

Velocity

Er wordt één passer weergegeven.
Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

2 Sleep de passer naar een snelheidspiekgolfvorm.
Bij dezemeting hoort één passer vanaf de basislijn.

Snelheden, verstreken tijd, +/x-ratio, weerstandsindex en acceleratie meten (Doppler)

1 Tik in een stilgezette spectrale Doppler-trace opVelocity (Snelheid).

Velocity

Er wordt één passer weergegeven.
Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

2 Sleep de passer naar een systolische piekgolfvorm.

3 Tik opVelocity (Snelheid).
Er wordt een tweede passer weergegeven.

4 Sleep de tweede passer naar de einddiastole op de golfvorm.

Tijdsduur meten (Doppler)

1 Tik in een stilgezette spectrale Doppler-trace op Time (Tijd).

Time

Er wordt een verticale passer weergegeven.
Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.
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2 Sleep de passer naar waar u deze wilt hebben.

3 Sleep de tweede passer naar waar u deze wilt hebben.

Handmatig traceren (Doppler)

1 Tik in een stilgezette spectrale Doppler-trace opManual Trace (Handmatige trace).

Manual
Trace

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.
Er wordt één passer weergegeven.

2 Sleep de passer naar het begin van de gewenste golfvorm en tik opSet (Instellen).
Als passers niet juist zijn geplaatst, is het resultaat onnauwkeurig.

3 Sleep de passer om de golfvorm te traceren.
Ga terug over de stippellijn om een correctie aan te brengen.

4 Tik opClose (Sluiten).
Demeetresultaten worden weergegeven.

Automatisch meten (Doppler)

Na het automatischmeten, dient u te controleren of de door het systeem gegenereerde grens juist is. Als u niet tevreden
bent met de trace, kunt u een beeld van een spectrale Doppler-trace van hoge kwaliteit verkrijgen of handmatig traceren.

1 Tik in een stilgezette spectrale Doppler-trace opAuto Measure (Automatischmeten).

Auto Measure

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.
Er wordt een verticale passer weergegeven.

2 Sleep de passer naar het begin van de golfvorm.
Als passers niet juist zijn geplaatst, is het resultaat van de berekening onnauwkeurig.

3 Sleep de tweede passer naar het einde van de golfvorm en tik opDone (Gereed).
Demeetresultaten worden weergegeven.

Resultaten automatische trace

Resultaten automatische trace

Afhankelijk van het onderzoekstype bevatten de resultaten van automatisch traceren het volgende:
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Snelheid-tijdsintegraal (VTI)

Pieksnelheid (Vmax)

Gemiddelde drukgradiënt (PGmean)

Gemiddelde snelheid op piektrace (Vmean)

Drukgradiënt (PGmax)

Cardiale output (CO)

Systolische pieksnelheid (PSV)

Tijd-gemiddeld gemiddelde (TAM)*

+/× of systolisch/diastolisch (S/D)

Pulsatiliteitsindex (PI)

Einddiastolische snelheid (EDV)

Acceleratietijd (AT)

Weerstandsindex (RI)

Tijdgemiddelde piek (TAP)

Diepte gate

* De automatische trace-tool moet worden gebruikt om de TAM te berekenen.

Metingen aan berekeningen toewijzen
U kunt eenmeting aan berekening toevoegen die dat metingstype bevat.

Als u eenmeting aan een berekening toewijst, wordt er een vinkje naast demeting weergegeven om aan te
geven dat deze is opgeslagen.

Een meting aan een berekening toewijzen

1 Na het uitvoeren van demeting selecteert u demeting en tikt u opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

Opmerking AlsCalcs (Berekeningen) niet beschikbaar is, is demeting niet beschikbaar om te
worden opgeslagenmet een berekening.

Er wordt een berekeningslijst weergegeven, samenmet een lijst vaan aanvullende beschikbare lijsten.

2 Tik op de gewenste berekeningslijst.

3 Tik op de naam van de gewenste berekening in de berekeningslijst.
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4 Sla demeting op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.
Er wordt een vinkje weergegeven naast de naam van demeting.

Over berekeningen
WAARSCHUWING Controleer of de patiëntinformatie, datum- en tijdsinstellingen kloppen om onjuiste berekeningen te

voorkomen.

WAARSCHUWING Start een nieuw patiëntformulier voordat u een nieuwe patiëntonderzoek start en berekeningen
uitvoert om een verkeerde diagnose of nadelige gevolgen voor de resultaten van de patiënt te
voorkomen. Door een nieuw patiëntformulier te starten, worden de gegevens van de voorgaande
patiënt gewist. De gegevens van de voorgaande patiënt worden samengevoegdmet de huidige
patiënt als het formulier niet eerst wordt gewist. Raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op pagina
156.

WAARSCHUWING Gebruik enkele berekeningen niet als de enige diagnosecriteria om een verkeerde diagnose of
nadelige gevolgen voor de resultaten van de patiënt te voorkomen. Gebruik berekeningen samen
met andere klinische informatie.

In X-Porte kunt u berekeningen uitvoeren waarvan de resultaten in het patiëntrapport worden opgeslagen. (Raadpleeg
"Werkbladen en rapporten" op pagina 230.)

Er zijn drie typen berekeningen:

Basisberekeningen die beschikbaar zijn in meerdere onderzoekstypen:

Volumeberekeningen

Berekeningen volumeflow

Berekeningen percentage van vermindering

Gespecialiseerde berekeningen die specifiek zijn voor één onderzoekstype:

Arteriële berekeningen

Cardiale berekeningen

Gynaecologische berekeningen

Verloskundige berekeningen

Berekeningen voor kleine lichaamsdelen

Berekeningen voor acute zorg, die zijn opgenomen in de gelicentieerde functie voor werkbladen acute zorg.

Gerelateerde onderwerpen

Beeld stilzetten 141

Overzicht
Berekeningen zijn toegankelijk vanaf berekeningslijsten, die u weergeeft door op het bedieningselementCalcs
(Berekeningen) (voor basisberekeningen en gespecialiseerde berekeningen) of het bedieningselementAcute Care
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(Acute zorg) (voor berekeningen voor acute zorg) te tikken, doorgaansop een stilgezet beeld.

Calcs

Acute Care

Als deze bedieningselementen zijn verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om ze
weer te geven.

Nadat u op het bedieningselement hebt getikt, wordt een berekeningslijst weergegeven aan de linkerzijde van
het aanraakpaneel. Als demeting die u wilt uitvoeren in een andere lijst staat, kunt u die lijst selecteren
(raadpleeg "Berekeningslijsten selecteren" beneden).

Als u op tikt, wordt de inhoud van de lijst ingeklapt. Als u op tikt, wordt de inhoud van de lijst uitgeklapt.

Nadat u de naam van eenmeting hebt geselecteerd, wordt dezemeting gemarkeerd en verschijnen de
bedieningselementenSave (Opslaan) enDelete (Verwijderen) en worden passers op het beeld
weergegeven.

U plaatst de passers door deze te slepen. Het meetresultaat wordt naast de naam van demeting
weergegeven. Nadat umetingen opslaat, wordt het berekeningsresultaat op de klinischemonitor
weergegeven.

Als er meerdere opgeslagenmetingen voor een berekening zijn, worden deze aan de linkerzijde van het
aanraakpaneel gerangschikt in de volgorde waarop ze in de berekeningslijst zijn voltooid.

Berekeningslijsten selecteren

Als demeting die u wilt uitvoeren in een andere lijst staat, kunt u die lijst selecteren.

1 Tik op bovenaan de huidige lijst.

2 Tik op de gewenste lijst.

Metingen in berekeningen opslaan

Als u eenmeting opslaat, wordt er een vinkje naast demeting weergegeven om aan te geven dat de waarde is
opgeslagen.
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Met een of meerderemetingen op het scherm, voert u een van de volgende opties uit:

Sla de geselecteerdemeting op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.

Sla alle metingen in een gegeven set op: tik opSave Set (Set opslaan).

Sla alle uitgevoerdemetingen in de berekening op: tik opSave All (Alles opslaan).

Save All

Sla zowel de geselecteerdemeting als het beeld op: tik opSave Image & Calcs (Beeld en
berekeningen opslaan). (Als het bedieningselementSave Image & Calcs [Beeld en berekeningen
opslaan] niet beschikbaar is, configureert u het systeem zo dat het wordt weergegeven [raadpleeg
"Instellingen voor gebruikersprofielen" op pagina 73]).

Save
Image & Calcs

Een opgeslagen meting opnieuw uitvoeren of verwijderen

1 Tik in een stilgezet beeld opCalcs (Berekeningen) of, voor de berekeningen voor acute zorg, opAcute Care
(Acute zorg).

Calcs

Acute Care

Als deze bedieningselementen zijn verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om ze
weer te geven.

2 Voer een van de volgende opties uit in de berekeningslijst met demeting:

Voer demeting opnieuw uit om opnieuw toe te passen.
Sla demeting op door te tikken opSave (Opslaan) onder de naam van demeting. De nieuwemeting
wordt in het patiëntrapport opgeslagen en toegevoegd aan de berekeningslijst.

Tik opDelete (Verwijderen) onder de naam van demeting om demeting te verwijderen.
De laatst opgeslagenmeting wordt verwijderd uit het patiëntrapport. Als dezemeting de enigemeting is,
wordt het resultaat uit het rapport verwijderd.

Sommigemetingen kunnen rechtstreeksuit het voorbeeld van het rapport worden verwijderd. Raadpleeg
"Werkbladen en rapporten" op pagina 230.
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Berekeningen percentage van vermindering
WAARSCHUWING Controleer of de patiëntinformatie, datum- en tijdsinstellingen kloppen om onjuiste

berekeningen te voorkomen.

WAARSCHUWING Start een nieuw patiëntformulier voordat u een nieuwe patiëntonderzoek start en
berekeningen uitvoert om een verkeerde diagnose of nadelige gevolgen voor de
resultaten van de patiënt te voorkomen. Door een nieuw patiëntformulier te starten,
worden de gegevens van de voorgaande patiënt gewist. De gegevens van de
voorgaande patiënt worden samengevoegdmet de huidige patiënt als het formulier niet
eerst wordt gewist. Raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op pagina 156.

Berekeningen van het percentage van vermindering zijn beschikbaar in de volgende onderzoekstypen:
abdomen, arterieel, spieren en botten, en kleine lichaamsdelen.

Raadpleeg "Transducer- en onderzoekstype selecteren" op pagina 17 voor een lijst met onderzoekstypen op
elke transducer.

Percentage oppervlaktevermindering berekenen

1 Tik in een stilgezet beeld opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.
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2 In de berekeningslijst voor oppervlaktevermindering voert u het volgende uit voor A1 en vervolgens voor A2:

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de gewenste
lijst.

a. Tik op de naam van demeting.

b. Sleep de passer naar het startpunt van de trace en tik vervolgensopSet (Instellen).

c. Traceer de gewenste oppervlakte.
Ga terug over de stippellijn om een correctie aan te brengen.

d. Voltooi de trace en voer vervolgenseen van de volgende opties uit:

Tik opSave (Opslaan) om demeting op te slaan en de trace te sluiten.

Tik opClose (Sluiten) om de trace te sluiten.

Het resultaat van het percentage van de oppervlaktevermindering wordt op de klinischemonitor weergegeven
en in het patiëntrapport opgeslagen.

Percentage van diametervermindering berekenen

1 Tik in een stilgezet beeld opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

2 In de berekeningslijst voor diametervermindering voert u het volgende uit voor A1 en vervolgens voor A2:

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de gewenste
lijst.

a. Tik op de naam van demeting.

b. Plaats de passers door deze te slepen.

c. Sla demeting op.

Het resultaat van het percentage van de diametervermindering wordt op de klinischemonitor weergegeven en in
het patiëntrapport opgeslagen.

Volumeberekening
WAARSCHUWING Controleer of de patiëntinformatie, datum- en tijdsinstellingen kloppen om onjuiste berekeningen te

voorkomen.
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WAARSCHUWING Start een nieuw patiëntformulier voordat u een nieuwe patiëntonderzoek start en berekeningen
uitvoert om een verkeerde diagnose of nadelige gevolgen voor de resultaten van de patiënt te
voorkomen. Door een nieuw patiëntformulier te starten, worden de gegevens van de voorgaande
patiënt gewist. De gegevens van de voorgaande patiënt worden samengevoegdmet de huidige
patiënt als het formulier niet eerst wordt gewist. Raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op pagina
156.

De volumeberekening omvat drie 2D-afstandsmetingen: hoogte, breedte en lengte. U kunt volume berekenen
over een, twee of alle drie afstandsmetingen. Nadat eenmeting is opgeslagen, wordt het resultaat
weergegeven op de klinischemonitor en in het patiëntrapport.

De volumeberekening is beschikbaar in de volgende onderzoekstypen: abdomen, arterieel, borst,
gynaecologisch, spieren en botten, zenuw, kleine lichaamsdelen en oppervlakkig.

Raadpleeg "Transducer- en onderzoekstype selecteren" op pagina 17 voor een lijst met onderzoekstypen op
elke transducer.

Volume berekenen

Voer het volgende uit voor elk beeld dat u wilt meten:

a. Tik op het stilgezette 2D-beeld opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer
bedieningselementen) om het weer te geven.

b. Voer in de berekeningslijstVolume 1,Volume 2 ofVolume 3 het volgende uit voor elke
meting die u wilt uitvoeren:

i. Tik op de naam van demeting.

ii. Plaats de passers door deze te slepen.

iii. Sla demeting op.

Berekening volumeflow
WAARSCHUWING Controleer of de patiëntinformatie, datum- en tijdsinstellingen kloppen om onjuiste

berekeningen te voorkomen.

WAARSCHUWING Start een nieuw patiëntformulier voordat u een nieuwe patiëntonderzoek start en
berekeningen uitvoert om een verkeerde diagnose of nadelige gevolgen voor de
resultaten van de patiënt te voorkomen. Door een nieuw patiëntformulier te starten,
worden de gegevens van de voorgaande patiënt gewist. De gegevens van de
voorgaande patiënt worden samengevoegdmet de huidige patiënt als het formulier niet
eerst wordt gewist. Raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op pagina 156.
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Berekeningen voor volumeflow zijn beschikbaar in de volgende onderzoekstypen: abdomen, arterieel.

Raadpleeg "Beoogd gebruik" op pagina 25 voor een lijst met onderzoekstypen op elke transducer.

Benodigde metingen

Berekenings-
lijst

Naammeting
(beeldvormingsmodus)

Resultaat
berekening

Volumeflow Diam (2D) Vol. flow (volumeflow ml/min)

Opmerking Om volumeflow te berekenen, moet u de diameter van het vat meten.

Overwegingen

Neem de volgende factoren in overweging als umetingen voor volumeflow uitvoert:

U dient huidigemedische praktijken te volgen voor de toepassingen voor het berekenen van volumeflow.

De nauwkeurigheid van de berekening van de volumeflow is voor een groot deel afhankelijk van demeettechniek
van de gebruiker.

De in de literatuur geïdentificeerde factoren die de nauwkeurigheid zijn als volgt:

De diametermethode gebruiken voor 2D-oppervlakte

Precisie bij het plaatsen van de passer

Moeite met het zorgen voor een uniforme insonatie van het vat

Voor meer informatie over de overwegingen en het nauwkeurigheidsniveau vanmetingen en berekeningen van
volumeflow, raadpleegt u de volgende referentie:

Allan, Paul L. et al.ClinicalDoppler Ultrasound, 4th Ed., Harcourt Publishers Limited, (2000) 36-38.
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Volumeflow berekenen

Volumeflow berekenen

1 Als u de diameter meet in plaats van de grootte van het monstervolume, voert u de 2D-meting uit:

a. Tik opCalcs (Berekeningen) op een stilgezet 2D-beeld of duplex-beeld op volledig scherm.

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer
bedieningselementen) om het weer te geven.

b. Tik in de berekeningslijstVolume Flow (Volumeflow) opDiam.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik
vervolgensop de gewenste lijst.

c. Plaats de passers door deze te slepen.

d. Tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.

2 Voer de Doppler-meting uit:

a. Bij beeldvorming op volledig scherm start u de spectrale Doppler-trace en zet u deze
vervolgens stil.

b. Tik in de berekeningslijstVolume Flow (Volumeflow) op TAM of TAP.
Er wordt een verticale passer weergegeven.

c. Sleep de verticale passer naar het begin van de golfvorm.
Er wordt een tweede verticale passer weergegeven.
Als passers niet precies zijn geplaatst, is het resultaat van de berekening onnauwkeurig.

d. Sleep de tweede verticale passer naar het einde van de golfvorm en tik opDone (Gereed).

e. Als u een passer opnieuwmoet positioneren, tikt u erop (of tikt u op de naam in de
berekeningslijst) om deze actief te maken, sleept u deze naar de gewenste plaats en tikt u
vervolgensopDone (Gereed).

f. Tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.
Resultaten worden op de klinischemonitor weergegeven en in het patiëntrapport
opgeslagen.
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Op onderzoeken gebaseerde berekeningen

Arteriële berekeningen
WAARSCHUWING Controleer of de patiëntinformatie, datum- en tijdsinstellingen kloppen om onjuiste berekeningen te

voorkomen.

WAARSCHUWING Start een nieuw patiëntformulier voordat u een nieuwe patiëntonderzoek start en berekeningen
uitvoert om een verkeerde diagnose of nadelige gevolgen voor de resultaten van de patiënt te
voorkomen. Door een nieuw patiëntformulier te starten, worden de gegevens van de voorgaande
patiënt gewist. De gegevens van de voorgaande patiënt worden samengevoegdmet de huidige
patiënt als het formulier niet eerst wordt gewist. Raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op pagina
156.

De arteriële berekeningen die u kunt uitvoeren staan in de onderstaande tabel vermeld.

In het arteriële onderzoek kunt u ookde ICA/CCA-verhouding, het volume, de volumeflow en het percentage van de
vermindering berekenen. Raadpleeg "Volumeberekening" op pagina 196, "Berekening volumeflow" op pagina 197 en
"Berekeningen percentage van vermindering" op pagina 195.

Berekeningslijst Naammeting

Rechts CCA

Proximaal

Midden

Distaal

Bulb

ICA

Proximaal

Midden

Distaal

ECA

Proximaal

VA

Tabel 5-1Arteriële berekeningen
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Berekeningslijst Naammeting

Links CCA

Proximaal

Midden

Distaal

Bulb

ICA

Proximaal

Midden

Distaal

ECA

Proximaal

VA

Tabel 5-1Arteriële berekeningen (vervolg)

Berekeningsresultaten bevatten voor elkemeting s (systolisch) en d (diastolisch).

Een arteriële berekening uitvoeren

1 Tik in een stilgezette spectrale Doppler-trace opCalcs (Berekeningen).

Calcs

2 Voer het volgende uit voor elkemeting die u wilt uitvoeren:

a. Selecteer de berekeningslijst die de naam van demeting bevat.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik
vervolgensop de gewenste lijst. 

b. Sleep de passer naar de systolische piekgolfvorm en tik opNext (Volgende).
Er wordt een tweede passer weergegeven.

c. Sleep de passer naar het einddiastole punt op de golfvorm.

d. Tik opSave (Opslaan) of Save Set (Set opslaan) onder de naam van demeting.
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Cardiale berekeningen
WAARSCHUWING Controleer of de patiëntinformatie, datum- en tijdsinstellingen kloppen om onjuiste berekeningen te

voorkomen.

WAARSCHUWING Start een nieuw patiëntformulier voordat u een nieuwe patiëntonderzoek start en berekeningen
uitvoert om een verkeerde diagnose of nadelige gevolgen voor de resultaten van de patiënt te
voorkomen. Door een nieuw patiëntformulier te starten, worden de gegevens van de voorgaande
patiënt gewist. De gegevens van de voorgaande patiënt worden samengevoegdmet de huidige
patiënt als het formulier niet eerst wordt gewist. Raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op pagina
156.

WAARSCHUWING Als u de basislijn verplaatst, schuift of de stilgezette trace inverteert, worden de weergegeven
resultaten verwijderd.

In het cardiale onderzoek kunt u de volgende berekeningen uitvoeren:

Benodigde metingen voor het voltooien van cardiale berekeningen
Opmerking Deze tabel is geordend om berekeningsresultaten te tonen. De volgorde van items in de

berekeningslijsten op het systeem kan enigszinsafwijken.

Berekeningslijst Naammeting (beeldvormingsmodus) Resultaten

LV Diastole (2D of M-mode)

RVWd (2D of M-mode)

RVDd (2D of M-mode)

IVSd (2D of M-mode)

LVDd (2D of M-mode)

LVPWd (2D of M-mode)

Systole

RVWs (2D of M-mode)

RVDs (2D of M-mode)

IVSs (2D of M-mode)

LVDs (2D of M-mode)

LVPWs (2D of M-mode)
HFa nodig voor CO & CI
*Als metingen in M-mode zijn uitgevoerd.

CO
CI
EF
SV
SI
LVESV
LVEDV
IVS
LVPWFT
LVDFS
LV-massa*

Tabel 5-2Cardiale berekeningen en resultaten
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Berekeningslijst Naammeting (beeldvormingsmodus) Resultaten

Ao/LA Ao (2D of M-mode) Ao
LA/Ao

LA (2D of M-mode) LA
LA/Ao

AAo (2D) AAo

LVOT D (2D) LVOT D
LVOT-oppervlakte

ACS (M-mode) ACS

LVET (M-mode) LVET

MV E-F-helling (M-mode) E-F-HELLING

EPSS (M-mode) EPSS

MV/MR MV

E (Doppler)

A (Doppler)

E
EPG
A
APG
E:A

PHT (Doppler) PHT
MVA
Decel

MVVTI (Doppler) VTI
Vmax
PGmax
Vmean
PGmean

IVRT (Doppler) Tijd

Adur (Doppler) Tijd

MR

dP:dTb (CWDoppler) dP:dT

Tabel 5-2Cardiale berekeningen en resultaten (vervolg)
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Berekeningslijst Naammeting (beeldvormingsmodus) Resultaten

Oppervlakte MVA (2D) MV-oppervlakte

AVA (2D) AV-oppervlakte

LV Vol A4Cd (2D)
A4Cs (2D)
A2Cd (2D)
A2Cs (2D)

LV-volume
LV-oppervlakte
EF
CO
SV
CI
SI
Biplane d
Biplane s

LV-massa Epi (2D)
Endo (2D)
Apical (2D)

LV-massa
Epi-oppervlakte
Endo-oppervlakte
D apical

AV/LVOT/AI AV

VMAX (Doppler)

Vmax
PGmax

AVVTI (Doppler) VTI
Vmax
PGmax
Vmean
PGmean
AVA

LVOT

VMAX (Doppler)

VTI (Doppler)

LVOT D (2D)

VTI
Vmax
PGmax
Vmean
PGmean
LVOT D

AI

PHT (Doppler)

AI PHT
AI-helling

Tabel 5-2Cardiale berekeningen en resultaten (vervolg)
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Berekeningslijst Naammeting (beeldvormingsmodus) Resultaten

TV/TR TR VMax (Doppler) Vmax
PGmax

RA-drukc RVSP

E (Doppler)
A (Doppler)

E
E PG
A
APG
E:A

PHT (Doppler) PHT
TVA
Decel

TVVTI (Doppler) VTI
Vmax
PGmax
Vmean
PGmean

PV VMAX (Doppler) Vmax
PGmax

PVVTI (Doppler)
AT (Doppler)

VTI
Vmax
PGmax
Vmean
PGmean
AT

CO LVOT-diam (2D)
HF (Doppler)
AVVTI (Doppler)

CO
CI
HF
VTI

Tabel 5-2Cardiale berekeningen en resultaten (vervolg)
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Berekeningslijst Naammeting (beeldvormingsmodus) Resultaten

Longader A (Doppler)
Adur (Doppler)
S (Doppler)
D (Doppler)

VMax
Tijd
VMax
S/D-verhouding
VMax

PISA Straal (kleur)
MR VTI (Doppler)
Ann Diam (2D)
MVVTI (Doppler)

PISA-oppervlakte
VAlias
ERO
MV
Terugstromingsvolume
Terugstromingsfractie
VMax
PGmax

Qp/Qs LVOT-diam (2D)
RVOT D (2D)
LVOT VTI (Doppler)
RVOT VTI (Doppler)

LVOT D
RVOT D
VTI
VMax
PGmax
Vmean
PGmean
SV
Qp/Qs

TDI Sep e' (Doppler)
Sep a' (Doppler)
Lat e' (Doppler)
Lat a' (Doppler)
Inf e' (Doppler)
Inf a' (Doppler)
Ant e' (Doppler)
Ant a' (Doppler)

E(MV)/e'-verhouding

Tabel 5-2Cardiale berekeningen en resultaten (vervolg)

aU kunt de HF-meting invoeren op het patiëntformulier, via Doppler-meting (raadpleeg "Hartfrequentie meten" op pagina 216), of via M-mode-meting (raadpleeg
"Hartfrequentie meten (M-mode)" op pagina 188).

bUitgevoerd bij 300 cm/s aan de negatieve zijde van de basislijn.

cGespecificeerd op het cardiale patiëntrapport.
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Oppervlakte van proximaal gebied waarin de snelheid gelijk is (PISA) berekenen

DePISA-berekening vereist eenmeting in 2D, eenmeting in kleur en tweemetingen in spectrale Doppler-
trace. Nadat alle metingen zijn opgeslagen, wordt het resultaat in het patiëntrapport weergegeven.

1 Meten op basis van Ann D:

a. Tik in een stilgezet 2D-beeld opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer
bedieningselementen) om het weer te geven.

b. Tik in de berekeningslijstPISA opAnn D.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik
vervolgensop de gewenste lijst.

c. Plaats de passers door deze te slepen.

d. Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.

2 Meten op basis van straal:

a. Tik in een stilgezet kleurenbeeld opCalcs (Berekeningen).

b. Tik in de berekeningslijstPISA opRadius (Straal).

c. Plaats de passers door deze te slepen.

d. Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.

3 Tik in een stilgezette spectrale Doppler-trace opCalcs (Berekeningen).

4 Voer het volgende uit om temeten op basis vanMR VTI en opnieuw om temeten op basis vanMVVTI:

a. Tik in de berekeningslijstPISA opMR VTI ofMV VTI.

b. Sleep de passer naar de start van de golfvorm en tik opSet (Instellen) om de trace te starten.

c. Traceer de golfvormmet uw vinger.
Ga terug over de stippellijn om een correctie aan te brengen.

d. Tik opClose (Sluiten) om de trace te voltooien.

e. Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.
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LVd en LVs meten

1 Tik in een stilgezet 2D-beeld of stilgezette M-modetrace opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

2 Tik in de berekeningslijst LV op de naam van de eerstemeting die u wilt uitvoeren.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de gewenste
lijst.

3 Plaats de passers door deze te slepen.

4 Als u extrametingen wilt uitvoeren, tikt u op een van de volgende opties en plaatst u vervolgensde passers:

Next (Volgende) om naar het volgende item in de berekeningslijst te gaan.

De naam van de berekening in de berekeningslijst.

Als u eenmeting opnieuw wilt uitvoeren, selecteert u de naam van demeting en tikt u opDelete (Verwijderen).

5 Sla de berekening op: tik opSave Set (Set opslaan) onder de naam van demeting. Het systeem slaat alle
metingen op het scherm op voor de berekening.

Ao, LA, AAo of LVOT-diam

1 Tik in een stilgezet 2D-beeld of stilgezette M-modetrace opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

2 Tik in de berekeningslijstAo/LA op de naam van demeting.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de gewenste
lijst.

3 Plaats de passers door deze te slepen.

4 Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.
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LV-volume berekening (Simpson-regel)

1 Tik in een stilgezet beeld opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

2 Voer voor elkemeting het volgende uit:

a. Tik in de berekeningslijst op LV Vol (LV-volume) op de gewenste weergave en fase.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik
vervolgensop de gewenste lijst.

b. Plaats de passer bij de annulusmitralis en tik opSet (Instellen) om de trace te starten.

c. Traceer de holte van het linkerventrikel (LV) met uw vinger.
Ga terug over de stippellijn om een correctie aan te brengen.

d. Voltooi de trace en tik opClose (Sluiten).

e. Pas zo nodig de assen aan.

f. Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.

MV- of AV-oppervlakte berekenen

1 Tik in een stilgezet beeld opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

2 Tik in de berekeningslijstArea (Oppervlakte) opMVA ofAVA.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de
gewenste lijst.

3 Sleep de passer naar waar u de trace wilt starten en tik opSet (Instellen).

4 Traceer de gewenste oppervlaktemet uw vinger.
Ga terug over de stippellijn om een correctie aan te brengen.
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5 Voer een van de volgende opties uit:

Tik opSave (Opslaan) om demeting op te slaan en de trace te sluiten.

Tik opClose (Sluiten) om de trace te sluiten.

LV-massa berekenen

1 Tik in een stilgezet beeld opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

2 Voer het volgende uit voor Epi en vervolgens voor Endo:

Tik in de berekeningslijst LV Mass (LV-massa) op de naam van demeting.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de
gewenste lijst.

Sleep de passer naar waar u de trace wilt starten en tik opSet (Instellen).

Traceer de gewenste oppervlaktemet uw vinger.
Ga terug over de stippellijn om een correctie aan te brengen.

3 Tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting op de berekening op de slaan en de trace te sluiten.

4 Tik in de berekeningslijst LV Mass (LV-massa) opApical (Apicaal).

5 Plaats de passers enmeet de lengte van het ventrikel.

6 Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.

Pieksnelheid meten

Voor elke cardiale meting slaat het systeemmaximaal vijf afzonderlijkemetingen op en daarvan wordt het gemiddelde
berekend. Als umeer dan vijf metingen neemt, worden de oudstemetingen door demeeste recentemetingen vervangen.
Als u een opgeslagenmeting van het patiëntrapport verwijderd, wordt de verwijderdemeting in het patiëntrapport
vervangen door de volgende uitgevoerdemeting.

1 Tik in een stilgezette spectrale Doppler-trace opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.
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2 In de berekeningslijstMV/MR, TV/TR, TDI ofP Vein (Longader) voert u het volgende uit voor elke
meting die u wilt uitvoeren:

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de
gewenste lijst.

a. Tik op de naam van demeting.

b. Plaats de passers.

c. Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) ofSave Set (Set opslaan).

3 Als u extrametingen wilt uitvoeren, tikt u op een van de volgende opties en plaatst u vervolgensde
passers:

Next (Volgende) om naar het volgende item in de berekeningslijst te gaan.

De naam van de berekening in de berekeningslijst.

Snelheid-tijdsintegraal (VTI) berekenen

Deze berekening berekent andere resultaten naast VTI. Raadpleeg "Benodigdemetingen voor het voltooien
van cardiale berekeningen" op pagina 202.

1 Tik in een stilgezette spectrale Doppler-trace opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

2 Tik in de berekeningslijstMV/MR,AV/LVOT/AI, TV/TR ofPV opVTI.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de
gewenste lijst.

3 Sleep de passer naar het begin van de golfvorm en tik opSet (Instellen).

4 Traceer de golfvormmet uw vinger.
Ga terug over de stippellijn om een correctie aan te brengen.

5 Voltooi de trace en tik opClose (Sluiten).

6 Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.
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Rechterventriculaire systolische druk (RVSP) berekenen

1 Tik in een stilgezette spectrale Doppler-trace opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

2 Tik in de berekeningslijst TV/TR op TR VMax.

3 Plaats de passer door deze te slepen.

4 Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.
Voor het aanpassen van de RA-druk, raadpleegt u "(Cardiaal) De RA-drukaanpassen" op pagina 232.
Als u de RA-drukwijzigt van de standaardwaarde van 5MmHG, wordt de RVSP-berekening in het patiëntrapport
hierdoor beïnvloed.

Drukhalfwaardetijd (PHT) berekenen in MV, AI of TV

1 Tik in een stilgezette spectrale Doppler-trace opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

2 Tik in de berekeningslijstMV/MR,AV/LVOT/AI of TV/TR opPHT.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de gewenste
lijst.

3 Sleep de eerste passer naar de piek.
Er wordt een tweede passer weergegeven.

4 Plaats de tweede passer:

a. Sleep de passer in MV langsde E-F-helling.

b. Sleep de passer in AV naar het einde van de diastole.

5 Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.
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Relaxatietijd bij gelijk volume (IVRT) berekenen

1 Tik in een stilgezette spectrale Doppler-trace opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

2 Tik in de berekeningslijstMV/MR op IVRT.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de
gewenste lijst.
Er wordt een verticale passer weergegeven.

3 Sleep de passer naar de sluiting van de aortaklep.
Er wordt een tweede verticale passer weergegeven.

4 Sleep de tweede passer naar het begin van de instroming van demitralisklep.

5 Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.

Deltadruk: deltatijd (dP:dT) berekenen

Omde dP:dT-metingen uit te voeren, moet de CWDoppler-schaal snelheden van 300 cm/sof hoger bevatten
aan de negatieve zijde van de basislijn. (Raadpleeg "Bedieningselementen in Doppler" op pagina 124.)

1 Tik opCalcs (Berekeningen) op een stilgezette spectrale CWDoppler-trace.

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

2 Tik in de berekeningslijstMV/MR op dP:dT.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de
gewenste lijst.
Er wordt een horizontale stippellijn met een actieve passer weergegeven bij 100 cm/s.

3 Sleep de eerste passer langsde golfvorm bij 100 cm/s.
Er wordt een tweede horizontale stippellijn met een actieve passer weergegeven bij 300 cm/s.

4 Sleep de tweede passer langsde golfvorm bij 300 cm/s.

5 Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.
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Oppervlakte van aortaklep (AVA) berekenen

Voor de AVA-berekening zijn eenmeting in 2D en tweemetingen in Doppler nodig. Nadat demetingen zijn opgeslagen,
wordt het resultaat in het patiëntrapport weergegeven.

1 In 2D, meten op basis van LVOT:

a. Tik in een stilgezet 2D-beeld opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

b. Tik in de berekeningslijstAV/LVOT/AI op LVOT D.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de
gewenste lijst.

c. Plaats de passers door deze te slepen.

d. Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.

2 Meet in Doppler LVOT Vmaxof VTI enmeet vervolgensAVVmaxof VTI.

Voor VMAX raadpleegt u "Pieksnelheidmeten" op pagina 210. Tik in de berekeningslijstAV/LVOT/AI op
VMAX onder AV en plaats passers op de voorbeeldlocatie.

Voor VTI raadpleegt u "Snelheid-tijdsintegraal (VTI) berekenen" op pagina 211. Tik in de
berekeningslijstAV/LVOT/AI opVTI onder AV en plaats passers op de voorbeeldlocatie.

Qp/Qs berekenen

Voor deQp/Qs-berekening zijn tweemetingen in 2D en tweemetingen in Doppler nodig. Nadat demetingen zijn
opgeslagen, wordt het resultaat in het patiëntrapport weergegeven.

1 Tik in een stilgezet beeld opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.
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2 Voer het volgende uit om temeten op basis van LVOT D en nogmaals om temeten op basis van
RVOT D:

a. Tik in de berekeningslijstQp/Qs op LVOT D ofRVOT D.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik
vervolgensop de gewenste lijst.

b. Plaats de passers door deze te slepen.

c. Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.

3 Tik in een stilgezette spectrale Doppler-trace opCalcs (Berekeningen).

4 Voer het volgende uit om temeten op basis van LVOT VTI en nogmaals om temeten op basis van
RVOT VTI:

a. Tik in de berekeningslijstQp/Qs op LVOT VTI ofRVOT VTI.

b. Tik opSet (Instellen) om de trace te starten.

c. Traceer de golfvormmet uw vinger.
Ga terug over de stippellijn om een correctie aan te brengen.

d. Tik opClose (Sluiten) om de trace te voltooien.

e. Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.

Voor informatie over de automatische trace-tool raadpleegt u "Automatischmeten (Doppler)" op pagina 190.

Slagvolume (SV) of slagindex (SI) berekenen

Voor de SV- en SI-berekeningen zijn eenmeting in 2D en eenmeting in Doppler nodig. Voor SI is ook
lichaamsoppervlak (BSA) vereist. Nadat demetingen zijn opgeslagen, wordt het resultaat in het patiëntrapport
weergegeven.

1 (Alleen SI) Vul de veldenHeight (Lengte) enWeight (Gewicht) in op het patiëntformulier. De BSA
wordt automatisch berekend. (Raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op pagina 156.)
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2 LVOT meten:

a. Tik in een stilgezet beeld opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

b. Tik in de berekeningslijstAV/LVOT/AI op LVOT D.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de
gewenste lijst.

c. Plaats de passers bij de LVOT-oppervlakte door ze te slepen.

d. Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.

3 Meten op basis van aorta (Doppler). Raadpleeg "Snelheid-tijdsintegraal (VTI) berekenen" op pagina 211. Tik in
de berekeningslijstAV/LVOT/AI opVTI onder AV.

Voor informatie over de automatische trace-tool raadpleegt u "Automatischmeten (Doppler)" op pagina 190.

Hartfrequentie meten

Hartfrequentie is in alle cardiale pakketten beschikbaar. De hartfrequentie wordt niet berekendmet de ECG-trace.

1 Tik in een stilgezette spectrale Doppler-trace opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

2 Tik in de berekeningslijst COopHR (HF).

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de gewenste
lijst.
Er wordt een verticale passer weergegeven.

3 Sleep de eerste verticale passer naar de piek van de hartslag.
Er wordt een tweede verticale passer weergegeven. De actieve passer is groen gemarkeerd.

4 Sleep de tweede verticale passer naar de piek van de volgende hartslag.

5 Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.
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Cardiale output (CO) of cardiale index (CI) berekenen

Voor de CO- en CI-berekeningen zijn berekeningen van slagvolume en hartfrequentie nodig. Voor CI is ook
lichaamsoppervlak (BSA) vereist. Nadat demetingen zijn opgeslagen, wordt het resultaat in het patiëntrapport
weergegeven.

1 (Alleen CI) Vul de veldenHeight (Lengte) enWeight (Gewicht) in op het patiëntformulier. De BSA
wordt automatisch berekend. (Raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op pagina 156.)

2 Bereken het slagvolume. Raadpleeg "Slagvolume (SV) of slagindex (SI) berekenen" op pagina 215.

3 Bereken de hartfrequentie. Raadpleeg "Hartfrequentie meten" op vorige pagina.

Een TDI-golfvorm (Tissue Doppler Imaging) meten

1 Controleer of TDI is ingeschakeld. (Raadpleeg "Bedieningselementen in Doppler" op pagina 124.)

2 Tik in een stilgezette spectrale Doppler-trace opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

3 Voer het volgende uit voor elkemeting die u wilt uitvoeren:

a. Tik in de berekeningslijst TDI op de naam van demeting.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik
vervolgensop de gewenste lijst.

b. Plaats de passers door deze te slepen.

c. Sla de berekening op: tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.

Gynaecologische berekeningen
WAARSCHUWING Controleer of de patiëntinformatie, datum- en tijdsinstellingen kloppen om onjuiste

berekeningen te voorkomen.

WAARSCHUWING Start een nieuw patiëntformulier voordat u een nieuwe patiëntonderzoek start en
berekeningen uitvoert om een verkeerde diagnose of nadelige gevolgen voor de
resultaten van de patiënt te voorkomen. Door een nieuw patiëntformulier te starten,
worden de gegevens van de voorgaande patiënt gewist. De gegevens van de
voorgaande patiënt worden samengevoegdmet de huidige patiënt als het formulier niet
eerst wordt gewist. Raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op pagina 156.

De gynaecologische berekeningen omvattenmetingen voor baarmoeder, eierstokken en follikels.
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In het gynaecologische onderzoek kunt u ook volume berekenen (raadpleeg "Volumeberekening" op pagina 196).

Baarmoeder meten

U kunt de lengte, breedte en hoogte van de baarmoeder en de endometriale dikte meten. Als u de lengte, breedte en
hoogtemeet, wordt het volume ookberekend.

Baarmoeder meten

1 Tik in het stilgezette beeld opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

2 Voer in de lijst Uterus (Baarmoeder) het volgende uit voor elkemeting die u wilt uitvoeren:

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de gewenste
lijst.

a. Tik in de lijst Uterus (Baarmoeder) op de naam van demeting.

b. Plaats de passers door deze te slepen.

c. Sla demeting op.

Eierstokken meten

U kunt maximaal drie afstandsmetingen op elke eierstokuitvoeren. Het volumewordt op basis van deze drie metingen ook
berekend.

Eierstokken meten

1 Tik in het stilgezette beeld opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.
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2 Voer in de lijstOvary (Eierstokken) het volgende uit voor elkemeting die u wilt uitvoeren:

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de
gewenste lijst.

a. Tik op de naam van demeting onder Right Ovary (Rechtereierstok) of Left Ovary
(Linkereierstok).

b. Plaats de passers door deze te slepen.

c. Sla demeting op.

Follikels meten

Aan elke zijde kunt umaximaal drie afstandsmetingen per follikel opslaan voor maximaal tien follikels. Het
systeem kanmaximaal acht metingen gelijktijdig weergeven.

Als u een follikel twee keer meet, wordt het gemiddelde in het rapport weergegeven. Als u een follikel drie keer
meet, worden het gemiddelde en een volumeberekening in het rapport weergegeven. Volumesworden
afgeleid op basis vanmetingen voor één afstand, twee afstanden en drie afstanden.

Follikels meten

1 Tik in het stilgezette beeld opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.
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2 Voer in de lijst Follicle Right (Follikels rechts) (bij het meten aan de rechterzijde) of Follicle Left (Follikels links)
(bij het meten aan de linkerzijde) het volgende uit voor elkemeting die u wilt nemen:

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de gewenste
lijst.

a. Tik op de naam van demeting.
De namen van demetingen worden weergegeven onder 1, 2, 3 enzovoort, en hebben zo betrekken op
de 10 beschikbare berekeningen voor follikels.

b. Plaats de passers door deze te slepen.

c. Tik onder de naam van demeting opSave Set (Set opslaan) of tik opNext (Volgende) om een andere
follikel te meten.
Er wordt een nummer weergegeven voor de naam van demeting en op het beeld. 1 wordt gebruikt voor
de eerstemeting. 2 wordt gebruikt voor de tweedemeting enzovoort.

Verloskundige berekeningen
WAARSCHUWING Controleer of u het verloskundige onderzoekstype hebt geselecteerd en de verloskundige auteur

voor de verloskundige berekeningstabel die u wilt gebruiken. Raadpleeg " Instellingen voor
verloskundige berekeningen" op pagina 37.

WAARSCHUWING Omonjuiste verloskundige berekeningen te voorkomen, dient u elke keer dat u het systeem
gebruikt met een lokale klok en kalender te controleren of de datum- en tijdinstellingen van het
systeem juist zijn. Het systeemwordt niet automatisch aangepast op zomer- en wintertijd.

WAARSCHUWING Controleer voorafgaand aan gebruik of de ingevoerde gegevens in de aangepaste verloskundige
tabellen juist zijn. Het systeem bevestigt niet of de ingevoerde gegevens voor de aangepaste tabel
juist zijn.

WAARSCHUWING Controleer of de patiëntinformatie, datum- en tijdsinstellingen kloppen om onjuiste berekeningen te
voorkomen.

WAARSCHUWING Start een nieuw patiëntformulier voordat u een nieuwe patiëntonderzoek start en berekeningen
uitvoert om een verkeerde diagnose of nadelige gevolgen voor de resultaten van de patiënt te
voorkomen. Door een nieuw patiëntformulier te starten, worden de gegevens van de voorgaande
patiënt gewist. De gegevens van de voorgaande patiënt worden samengevoegdmet de huidige
patiënt als het formulier niet eerst wordt gewist. Raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op pagina
156.

In X-Porte kunt u de zwangerschapsleeftijd, de hartfrequentie van de foetusen de snelheid van de bloedstroom van de
arteria cerebrimedia en navelstrengslagader berekenen.

U kunt auteurs voor verloskundige berekeningen selecteren. Raadpleeg " Instellingen voor verloskundige berekeningen"
op pagina 37 en "Publicaties en terminologie voor metingen" op pagina 239.
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EFWwordt alleen berekend nadat de juiste metingen zijn uitgevoerd. Als een van deze parameters leidt tot een
latere bevallingsdatum dan in de verloskundige berekeningstabellen, wordt de EFWniet weergegeven.

Opmerking Als u de berekening tijdenshet onderzoekwijzigt, worden de algemenemetingen behouden.

Resultaat berekening Verloskundige
zwangerschapsmetingen Beschikbare auteurs

Zwangerschapsleeftijd a 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 —

CxLen —

Tabel 5-3Resultaten van door het systeem gedefinieerde verloskundigemetingen en tabelauteurs

Op onderzoeken gebaseerde berekeningen 221



Resultaat berekening Verloskundige
zwangerschapsmetingen Beschikbare auteurs

Geschat
foetus
gewicht
(EFW)c

HC, AC, FL Hadlock1

BPD, AC, FL Hadlock2

AC, FL Hadlock3

BPD, TTD Hansmann

BPD, FTA, FL Osaka U.

BPD, AC Shepard

BPD, TTD, APTD, FL Tokyo U.

Verhoudingen HC/AC Campbell

FL/AC Hadlock

FL/BPD Hohler

FL/HC Hadlock

Vrucht-
water-
Index

Q1, Q2, Q3, Q4 Jeng

Tabellen
voor
groeianalysed

BPD Chitty, Hadlock, Jeanty

HC Chitty, Hadlock, Jeanty

AC Chitty, Hadlock, Jeanty

FL Chitty, Hadlock, Jeanty

EFW Brenner, Hadlock, Jeanty

HC/AC Campbell

Tabel 5-3Resultaten van door het systeem gedefinieerde verloskundigemetingen en tabelauteurs (vervolg)

aDe zwangerschapsleeftijd wordt automatisch berekend en weergegeven naast de verloskundige meting die u hebt geselecteerd Het gemiddelde van de resultaten is de
AUA. Er wordt alleen een gemiddelde gegeven van metingen van hetzelfde type.

bVoor Tokyo U., worden APTD en TTD alleen gebruikt om EFW te berekenen. Er zijn green leeftijds- of groeitabellen met deze metingen geassocieerd.

cDe berekening voor het geschatte gewicht van de foetus (EFW) gebruikt een vergelijking die bestaat uit een of meer berekeningen van de biometrie van de foetus. De
auteur voor de verloskundige tabellen, die u kiest op een systeeminstellingspagina, bepaalt de metingen die u moet uitvoeren om een berekening voor EFW te verkrijgen.
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Afzonderlijke selecties voor Hadlock's EFW-vergelijkingen 1, 2 en 3 worden niet door de gebruiker bepaald. De geselecteerde vergelijking wordt bepaald door
de metingen die zijn opgeslagen in het patiëntrapport, waarbij de bovenstaande volgorde prioriteit heeft.

dDe tabellen voor groeianalyse worden gebruikt door de functie voor rapportgrafieken. Er worden drie groeicurven getekend met de tabelgegevens voor de
geselecteerde groeiparameter en gepubliceerde auteur. Groeitabellen zijn alleen beschikbaar met een door de gebruiker ingevoerde LMP of EDD.

Zwangerschapsgroei meten (2D)

Voor elke verloskundige 2D-meting (behalve AFI) slaat het systeemmaximaal drie afzonderlijkemetingen en
hun gemiddelde op. Als umeer dan drie metingen uitvoert, wordt de vroegstemeting verwijderd.

1 Controleer of het verloskundige onderzoekstype is geselecteerd.

2 Selecteer LMP ofEDD op het patiëntformulier. Selecteer Twins (Tweeling) bij een tweeling.

3 Tik in een stilgezet beeld opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.

4 Voer het volgende uit voor elkemeting die u wilt uitvoeren:

a. Selecteer de berekeningslijst die de naam van demeting bevat.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik
vervolgensop de gewenste lijst. Voor tweelingen zijn er twee sets berekeningslijsten: elke lijst
in één set heeft het labelTwin A (Tweeling A) en elke lijst in de andere set heeft het label
Twin B (Tweeling B).

b. Tik op de naam van demeting.
Het passerhulpmiddel kan veranderen afhankelijk van de geselecteerdemeting, maar de
positie blijft hetzelfde.

c. Plaats de passers door deze te slepen.

d. Tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.

Hartfrequentie meten (M-mode of Doppler)

1 Controleer of het verloskundige onderzoekstype is geselecteerd.

2 Tik in een stilgezette M-mode- of Dopplertrace opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het
weer te geven.
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3 Tik opHR (HF) op de volgende berekeningslijst:

Voor M-mode de berekeningslijstHR (HF) (of bij een tweeling de lijst Twin A HR [HF tweeling A] of
Twin B HR [HF tweeling B]).

Voor Doppler de lijstDoppler Measurements (Doppler-metingen) (of bij een tweeling de lijst
Twin A Doppler Measurements [Doppler-meting tweeling A] of Twin B Doppler
Measurements [Doppler-meting tweeling B]).

Er wordt een verticale passer weergegeven.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de gewenste
lijst.

4 Sleep de verticale passer naar de piek van de hartslag.
Er wordt een tweede verticale passer weergegeven.

5 Sleep de tweede verticale passer naar de piek van de volgende hartslag.

6 Tik opSave (Opslaan) onder de naam van demeting.

S/D-verhouding, RI of PI van de arteria cerebri media (MCA) of navelstrengslagader (UmbA) berekenen
(Doppler)

1 Controleer of het verloskundige onderzoekstype is geselecteerd.

2 Selecteer LMP ofEDD op het patiëntformulier. Selecteer Twins (Tweeling) bij een tweeling.

3 Tik in een stilgezette spectrale Doppler-trace opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

4 Voer het volgende uit voor elkemeting die umoet uitvoeren:

a. Tik in de berekeningslijstDoppler Measurements (Doppler-metingen) op de naam van demeting
onderMCA ofUmbA.

b. Plaats de passers:

Voor S/D, RI sleept u de eerste passer naar de systolische piekgolfvorm. Tik opNext
(Volgende) en sleep vervolgensde tweede passer naar de einddiastole op de golfvorm.

Voor S/D, RI, PI sleept u de passer naar het begin van de gewenste golfvorm en tikt u opSet
(Instellen). Traceer de gewenste oppervlakte en tik vervolgensopClose (Sluiten).

Als passers niet preciesworden geplaatst, is het resultaat van de berekening onnauwkeurig.

5 Sla de berekening op.
Er kan slechts één berekening (S/D, RI ofS/D, RI, PI) worden opgeslagen.
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Benodigde metingen voor MCA of UmbA

Berekenings-
lijst

Koptekst
gedeelte

Naam
meting Resultaten

Doppler-metingen MCA Systolisch
Diastolisch
S/D, RI

SD
RI

Systolisch
Diastolisch
S/D, RI, PI*

SD
RI
PI

UmbA Systolisch
Diastolisch
S/D, RI

RI
SD

Systolisch
Diastolisch
S/D, RI, PI*

SD
RI
PI

*Voor berekening is een tracemeting vereist.

Tabel 5-4MCA- of UmbA-berekeningen en -resultaten

Gerelateerde onderwerpen

Cardiale berekeningen 202
Instellingen voor berekeningen 36
Werkbladen en rapporten 230
Berekeningen voor acute zorg 227

Vruchtzakken meten

U kunt meer dan een vruchtzakmeting op hetzelfde stilgezette beeld uitvoeren: tik opNext (Volgende), voer
een extrameting uit en tik vervolgensopSave (Opslaan).

Om één vruchtzakmeting uit te voeren, tikt u na demeting opSave (Opslaan).

Berekeningen voor kleine lichaamsdelen
WAARSCHUWING Controleer of de patiëntinformatie, datum- en tijdsinstellingen kloppen om onjuiste

berekeningen te voorkomen.

WAARSCHUWING Start een nieuw patiëntformulier voordat u een nieuwe patiëntonderzoek start en
berekeningen uitvoert om een verkeerde diagnose of nadelige gevolgen voor de
resultaten van de patiënt te voorkomen. Door een nieuw patiëntformulier te starten,
worden de gegevens van de voorgaande patiënt gewist. De gegevens van de
voorgaande patiënt worden samengevoegdmet de huidige patiënt als het formulier niet
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eerst wordt gewist. Raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op pagina 156.

Tot de berekeningen voor kleine lichaamsdelen horen heuphoeken heupverhouding.

In het onderzoek voor kleine lichaamsdelen kunt u ookhet volume en het percentage van de vermindering berekenen.
Raadpleeg "Volumeberekening" op pagina 196 en "Berekeningen percentage van vermindering" op pagina 195.

Heuphoek berekenen

1 Tik in een stilgezet beeld opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

2 Voer het volgende uit onder Right Hip (Rechterheup) en opnieuw onder Left Hip (Linkerheup):

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de gewenste
lijst.

a. Tik onder Hip Angle (Heuphoek) opBaseline (Basislijn).
Er wordt een basislijn met passersweergegeven.

b. Plaats de basislijn door de passers te slepen.

c. Tik op Line A (Lijn A) (lijn alfa).
Er worden passers voor lijn Aweergegeven.

d. Plaats lijn A door de passers te slepen en tik opSave (Opslaan).

e. Tik op Line B (Lijn B) (lijn beta).
Er worden passers voor lijn Bweergegeven.

f. Plaats lijn B door de passers te slepen en tik opSave (Opslaan).

Heupverhouding berekenen

1 Tik in een stilgezet beeld opCalcs (Berekeningen).

Calcs

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.
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2 Voer het volgende uit onder Right Hip (Rechterheup) en opnieuw onder Left Hip (Linkerheup):

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de
gewenste lijst.

a. Tik onder d:D Ratio (d:D-verhouding) op Fem Hd (femurkop).
Er wordt een ellipsmet passersweergegeven.

b. Positioneer de ellips en pasde grootte ervan aan door de passers te slepen.

c. Tik opBaseline (Basislijn).
De basislijn wordt automatisch weergegeven.

d. Plaats de basislijn door de passer te slepen.

Berekeningen voor acute zorg
WAARSCHUWING Controleer of de patiëntinformatie, datum- en tijdsinstellingen kloppen om onjuiste

berekeningen te voorkomen.

WAARSCHUWING Start een nieuw patiëntformulier voordat u een nieuwe patiëntonderzoek start en
berekeningen uitvoert om een verkeerde diagnose of nadelige gevolgen voor de
resultaten van de patiënt te voorkomen. Door een nieuw patiëntformulier te starten,
worden de gegevens van de voorgaande patiënt gewist. De gegevens van de
voorgaande patiënt worden samengevoegdmet de huidige patiënt als het formulier niet
eerst wordt gewist. Raadpleeg "Patiëntinformatie invoeren" op pagina 156.

De berekeningen voor acute zorg zijn onderdeel van de gelicentieerde functie Acute zorg. Resultaten van de
berekeningen voor acute zorg worden weergegeven in de werkbladen voor acute zorg. (Raadpleeg
"Werkbladen en rapporten" op pagina 230.)

U kunt alle volgende berekeningen in elk onderzoekstype uitvoeren. De afstandsmetingen zijn in mm.

Tik op de
gewenste

berekeningslijst
Naammeting (beeldvormingsmodus)

Aorta abdominalis Maximale diameter aorta (2D)

Tabel 5-5Berekeningen voor acute zorg
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Tik op de
gewenste

berekeningslijst
Naammeting (beeldvormingsmodus)

Verloskundig
bekken

Dooierzak (2D)
Vruchtzak (2D)
Myometriale dikte (2D)
CRL (2D)*
BPD (2D)*
HF foetus (M-mode)
Adnexa

Cyste rechtereierstok (2D)

Cyste linkereierstok (2D)
*Berekent een zwangerschapsleeftijd. Raadpleeg "Verloskundige berekeningen" op pagina 220voor meer informatie.
Gebruikt de geselecteerde zwangerschapsleeftijdstabel. Raadpleeg "Instellingen voor berekeningen" op pagina 36.

Niet-verloskundig
bekken

Streep endometrium (2D)
Uterusfibroom (2D)
Adnexa rechts
Grootte eierstok (2D)*

Lengte

Breedte

Hoogte

Cyste rechtereierstok

Weerstandsindex (Doppler)

Adnexa links
Grootte eierstok (2D)*

Lengte

Breedte

Hoogte

Cyste linkereierstok

Weerstandsindex (Doppler)
* Volume wordt berekend in ml nadat metingen voor lengte, breedte en hoogte zijn uitgevoerd.

Tabel 5-5Berekeningen voor acute zorg (vervolg)
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Tik op de
gewenste

berekeningslijst
Naammeting (beeldvormingsmodus)

Galsysteem Galsteen (2D)
Galblaaswand (2D)
CBD (2D)
Transversale galblaas (2D)
Longitudinale galblaas (2D)

Renaal/
Urinewegen

Rechternier (2D)

Niersteen

Renale cyste

Linkernier (2D)

Niersteen

Renale cyste

Blaas (2D)*

Breedte

Hoogte

Lengte
* Blaasvolume wordt berekend in ml nadat metingen voor breedte, hoogte en lengte zijn uitgevoerd.

Cardiaal TR VMax (Doppler)
Aortawortel (2D)
Diameter aorta thoracalis (2D)
VCI

Maximale diameter (2D)

Minimale diameter (2D)

Zacht weefsel/
Spieren en botten

Weefseldikte (2D)
Diameter subcutane verzameling (2D)

Oculair Oog

Rechter ONSD (2D)

Linker ONSD (2D)

Tabel 5-5Berekeningen voor acute zorg (vervolg)
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Een berekening voor acute zorg uitvoeren

1 Tik in een stilgezet beeld opAcute Care (Acute zorg).

Acute Care

Als dit bedieningselement is verborgen, tikt u opMore Controls (Meer bedieningselementen) om het weer te
geven.

2 Voer het volgende uit voor elkemeting die u wilt uitvoeren:

a. Selecteer de berekeningslijst die demeting bevat.

Tik op boven aan de huidige lijst om een berekeningslijst te selecteren en tik vervolgensop de
gewenste lijst.

b. Tik op de naam van demeting.

c. Plaats de passers door deze te slepen.
Bij een Doppler-meting sleept u de passer naar de systolische piekgolfvorm en tikt u opNext (Volgende).
Er wordt een tweede passer weergegeven. Sleep de tweede passer naar de einddiastole op de
golfvorm.

d. Sla demeting op: tik opSave (Opslaan) ofSave Set (Set opslaan) onder de naam van demeting.

Gerelateerde onderwerpen

Werkbladen en rapporten 230
Cardiale berekeningen 202
Verloskundige berekeningen 220

Werkbladen en rapporten
Het systeem verzamelt patiëntgegevens, berekeningsresultaten en bevindingen van werkbladen in een patiëntrapport. U
kunt het voorbeeld van het rapport en werkbladen op elkmoment na het onderzoekbekijken en bewerken. Nadat het
onderzoek is beëindigd, kunt u het patiëntrapport bekijken (raadpleeg "Rapporten en werkbladen weergeven nadat het
onderzoek is beëindigd" op pagina 236).

De waarde voor een berekening wordt alleen in het rapport weergegeven als de berekening wordt opgeslagen. Het hekje
(#) geeft aan dat een waarde buiten bereik ligt (bijvoorbeeld te groot of te klein). Berekeningswaarden die buiten bereik
liggen, worden niet opgenomen in afgeleide berekeningen (bijvoorbeeld het gemiddelde). Berekeningen worden
weergegeven in de volgorde waarin ze zijn opgeslagen.

Als u het onderzoekarchiveert of exporteert, wordt het rapport in het onderzoekopgenomen.

Als uw systeem een licentie heeft voor werkbladen voor acute zorg en werkbladen voor spieren en botten, zijn deze
beschikbaar. Raadpleeg "Werkbladen voor acute zorg en spieren en botten" op pagina 234.
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Gerelateerde onderwerpen

Bekijken 165
DICOM 47
Patiëntinformatie invoeren 156
Beelden afdrukken 171
Berekeningen voor acute zorg 227
Cardiale berekeningen 202
Verloskundige berekeningen 220
Archiveren en exporteren 172

Voorbeeld rapport
Voorbeeld rapport weergeven

1 Tik opWORKSHEETS (Werkbladen).

WORKSHEETS
2 (Arterieel of cardiaal onderzoek) Tik opSummary (Samenvatting) ofCalculations (Berekeningen) in

de lijstReport Preview (Voorbeeld rapport). Het gemiddelde van de ingevoerde detailwaarden wordt
in de samenvatting gebruikt.
U kunt zo nodig tussen deze weergaven wisselen.
Tik opDone (Gereed) om het voorbeeld van het rapport af te sluiten en terug te keren naar
beeldvorming.

Done
Berekeningswaarden uit het voorbeeld van het rapport verwijderen

1 Geef het voorbeeld van het rapport weer.

2 (Arterieel of cardiaal onderzoek) Tik opCalculations (Berekeningen).

3 Selecteer de waarde en tik vervolgensopDelete (Verwijderen).

Delete

Bij sommigemetingen die worden verwijderd, worden ook verwantemetingen verwijderd. Verwijderde
metingen worden niet opgenomen in de samenvattingsinformatie.
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Arteriële en cardiale rapporten

(Arterieel) De ICA/CCA-verhouding aanpassen

1 Geef het voorbeeld van het arteriële rapport weer.

2 TapSummary (Samenvatting).

3 Selecteer metingen voor de ICA/CCA-verhouding voor zowel de rechter- als linkerzijde uit de lijstRatio
(Verhouding).

(Cardiaal) De RA-druk aanpassen

1 Geef het voorbeeld van het cardiale rapport weer.

2 TapSummary (Samenvatting).

3 Selecteer de gewenste waarde in de lijst RA.
Als u de RA-drukwijzigt van de standaardwaarde van 5MmHG, wordt de RVSP-berekening hierdoor beïnvloed.

Verloskundige rapporten

De rapporten voor verloskundige berekeningen hebben ruimte voor het ondertekenen van afgedrukte rapporten.

Voorbeeld verloskundig rapport tweelingen weergeven

Voer in het voorbeeld van het verloskundige rapport een van de volgende opties uit:

Tik op Twin A (Tweeling A) of Twin B (Tweeling B) om een voorbeeld van een individueel
tweelingrapport weer te geven.

Om beide tweelingen in één voorbeeld van het rapport weer te geven, tikt u opCompare (Vergelijken).

De verloskundige anatomische checklist invullen

U kunt de bekeken anatomie documenteren.

1 Tik in het voorbeeld van het verloskundige rapport opAnatomy Checklist (Anatomische checklist).

2 Voer een van de volgende opties uit:

Selecteer de selectievakjes.

Voer de Fetal Lie (Ligging foetus) in.

Voer dePlac Location (Placentalocatie) in en selecteer de beoordelingsmethode (0, I, II of III) uit de
bijbehorende lijst.

Selecteer eenGender (Geslacht).

Biofysisch verloskundig profiel voltooien

Selecteer in het voorbeeld van het verloskundige rapport waarden onder Biophysical Profile (Biofysisch
profiel).
Het totaalwordt berekend alswaarden zijn geselecteerd. NST (niet-stresstest) is optioneel.
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Verloskundige grafieken

U kunt verloskundige grafieken weergeven als de tekstvakken LMP ofEDD op het patiëntformulier zijn ingevuld
en als een groeianalyseauteur voor demeting is geselecteerd (raadpleeg " Instellingen voor verloskundige
berekeningen" op pagina 37).

Verloskundige tabellen weergeven

1 Tik opWORKSHEETS (Werkbladen).

WORKSHEETS
2 Tik opGraphs (Grafieken).

3 Selecteer de gewenstemeting en auteur in de lijstGraphs (Grafieken).
De grafiek voor de geselecteerdemeting wordt weergegeven.
Bij een tweeling worden beide setsmetingen op dezelfde grafiek uitgezet.

4 (Optioneel) Tik opSave (Opslaan) om de huidige grafiekpagina op te slaan als een beeld dat u kunt
bekijken als deel van het onderzoek. (Raadpleeg "Bekijken" op pagina 165.)

Save

5 (Optioneel) Tik opPrint Page (Pagina afdrukken) om de huidige grafiekpagina af te drukken.

Print Page

6 Tik opDone (Gereed) om naar livebeeldvorming terug te keren.

Done
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Werkbladen voor acute zorg en spieren en botten
Werkbladen voor acute zorg en spieren en botten zijn gelicentieerde functies die patiëntinformatie, tekstvakken en
proceduregegevensvan het ultrasone systeem bevatten.Werkbladen voor acute zorg bevatten resultaten vanmetingen
en berekeningen die u hebt uitgevoerd vanuit de berekeningslijsten van acute zorg.

Een werkblad voor acute zorg of spieren en botten weergeven

1 Tik opWORKSHEETS (Werkbladen).

WORKSHEETS
2 Tik opAcute Care Worksheets (Werkbladen acute zorg) ofMSK Worksheets (Werkbladen spieren en

botten).

3 Tik op een werkblad in de lijst.
Tik opDone (Gereed) om het werkblad af te sluiten en terug te keren naar beeldvorming.

Done
Werkblad voor acute zorg of spieren en botten bewerken

U kunt werkbladen op het systeem bewerken totdat het onderzoek is beëindigd.

1 Voer informatie in het werkblad in:

Indications (Indicaties)

(Werkbladen acute zorg) Selecteer meerdere indicaties of selecteerOther Indications
(Overige indicaties) om aanvullende informatie in te voeren.

(Werkbladen spieren en botten) Voer indicaties in het tekstvak Indications (Indicaties) in.

(Alleen werkbladen acute zorg) Views (Weergaven) Selecteer opties die de verkrijgen weergaven
weerspiegelen. SelecteerOther Views (Overige weergaven) om aanvullende informatie in te voeren.

(Alleen werkbladen acute zorg) Findings (Bevindingen) In het gedeelte Findings (Bevindingen) kunt
umeerdere selectiesmaken. SelecteerOther Findings (Overige bevindingen om aanvullende
informatie in te voeren.

(Alleen werkbladen acute zorg) Interpretation (Interpretatie) In het gedeelte Interpretation
(Interpretatie) kunt umeerdere selectiesmaken. SelectOther Interpretations (Overige
interpretaties) om aanvullende informatie in te voeren.

(Alleen werkbladen spieren en botten) Procedure Details and Conclusions (Proceduredetails en
-conclusies). In het gedeelte Procedure Details and Conclusions (Proceduredetails en -conclusies)
kunt umeerdere selectiesmaken. Voer opmerkingen in het tekstvak voor opmerkingen in.
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2 (Werkbladen acute zorg) Om een berekeningswaarde te verwijderen, selecteert u de waarde en tikt u
opDelete.

Delete

3 Tik opDone (Gereed).

Done

Rapporten en werkbladen afdrukken
U kunt de huidige pagina van een voorbeeld van een rapport of werkblad of het gehele voorbeeld van een
rapport of werkblad afdrukken.

Een voorbeeldrapport of werkblad afdrukken

1 Geef het voorbeeld van het rapport of het werkblad weer.

2 Voer een van de volgende opties uit:

Tik opPrint All (Alle afdrukken) om het volledige rapportvoorbeeld of werkblad af te drukken.

Print All

Tik opPrint Page (Pagina afdrukken) om de huidige pagina af te drukken.

Print Page
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Rapporten en werkbladen weergeven nadat het onderzoek is beëindigd
Als u een onderzoekbeëindigt, wordt het patiëntrapport opgeslagenmet alle metingen en berekeningen die tijdenshet
onderzoek zijn uitgevoerd, inclusief gegevens van werkbladen voor acute zorg of spieren en botten, indien beschikbaar.

Het rapport weergeven nadat het onderzoek is beëindigd

1 Tik opREVIEW (Bekijken).

REVIEW

2 Tik opPatient List (Patiëntlijst).

Patient List

3 Selecteer een onderzoek.

4 Tik op Thumbnails (Miniatuurweergaven).

5 Tik opReport (Rapport).

Rapport

Het systeem geeft een rapport met het kenmerkalleen-lezen weer en eventuele bijbehorende werkbladen

6 Tik opDone (Gereed) om terug te keren naar de patiëntlijst.

Done

236 HOOFDSTUK 5 



Meetnauwkeurigheid 237

H
O
O
FD

S
TU

K
6

Achtergrondinformatie
metingen
In dit gedeelte vindt u informatie over de nauwkeurigheid van berekeningen,
publicaties en terminologie.

Meetnauwkeurigheid
Demetingen van het systeem zijn fysieke eigenschappen, zoals afstand ter
evaluatie van de arts. De nauwkeurigheidswaarden vereisen dat u de passers
op één pixel kunt plaatsen. De waarden omvatten geen akoestische
afwijkingen van het lichaam.

De lineaire 2D-afstandsmetingsresultaten worden weergegeven in
centimetersmet één getal achter het decimaalteken (als demeting tien of
hoger is) of twee getallen achter het decimaalteken (als demetingminder dan
tien is).



In de volgende tabellen worden de nauwkeurigheid en het bereik van de lineaire afstandsmetingsonderdelen
weergegeven.

Nauwkeurigheid en bereik 2D-meting Tolerantie
systeema

Nauwkeurigheid
bij Testmethodeb Bereik

(cm)

Axiale afstand < ±2%plus1%van
volledige schaal

Verwerven Fantoom 0-26
cm

Laterale afstand < ±2%plus1%van
volledige schaal

Verwerven Fantoom 0-35
cm

Diagonale afstand < ±2%plus1%van
volledige schaal

Verwerven Fantoom 0-44
cm

Oppervlaktec

De nauwkeurigheid van de oppervlakte
wordt gedefinieerdmet de volgende
vergelijking:% tolerantie = ((1 + laterale
fout) * (1 + axiale fout) – 1) * 100 +0,5%.

< ±4%plus (2%van
volledige schaal/
kleinste dimensie)
* 100 plus0,5%

Verwerven Fantoom 0,01-
720
cm2

Omtrekd

De nauwkeurigheid van de omtrekwordt
gedefinieerd als de grootste van de
laterale of axiale nauwkeurigheid en op
basis van de volgende vergelijking:%
tolerantie = (2 (maximaal 2 fouten) * 100)
+ 0,5%.

< ±3%plus (1,4%
van volledige schaal/
kleinste dimensie)
* 100 plus0,5%

Verwerven Fantoom 0,01-
96 cm

Tabel 6-1Nauwkeurigheid en bereik 2D-meting

Nauwkeurigheid en
bereik M-modemeting Tolerantie systeem Nauwkeurigheid

bij Testmethode Bereik

Afstand < ±2%plus1%van volledige
schaala

Verwerven Fantoomb 0-26 cm

Tijd < ±2%plus1%van volledige
schaalc

Verwerven Fantoomd 0,01-10
sec

Hartfrequentie < ±2%plus (Volledige schaale *
Hartfrequentie/100) %

Verwerven Fantoomf 5-923
bpm

Tabel 6-2Nauwkeurigheid en bereikM-modemeting en -berekening
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Nauwkeurigheid en bereik
Doppler-modemeting

Tolerantie
systeem

Nauwkeurigheid
bij Testmethodef Bereik

Snelheidscursor < ±2%plus1%
van volledige
schaalg

Verwerven Fantoom 0,01
cm/sec
550
cm/sec

Frequentiecursor < ±2%plus1%
van volledige
schaalg

Verwerven Fantoom 0,01 kHz-
20,8 kHz

Tijd < ±2%plus1%
van volledige
schaale

Verwerven Fantoom 0,01-10
sec

Tabel 6-3Nauwkeurigheid en bereikPWDoppler-modemeting en -berekening

aVolledige schaal voor afstand geeft de maximale diepte van het beeld aan.

bEr is een RMI 413a-modelfantoom gebruikt met een verzwakking van 0,7 dB/cm MHz.

cDe nauwkeurigheid van de omtrek wordt op basis van de volgende vergelijking bepaald:
% tolerantie = ((1 + laterale fout) * (1 + axiale fout) – 1) * 100 + 0,5%.

dDe nauwkeurigheid van de omtrek wordt gedefinieerd als de grootste van de laterale of axiale nauwkeurigheid en op basis van de volgende vergelijking:
% tolerantie = (2 (maximaal 2 fouten) * 100) + 0,5%.

eVolledige schaal voor tijd geeft de totale tijd aan, weergeven op het schuivende grafische beeld.

fEr is speciale testapparatuur van FUJIFILM SonoSite gebruikt.

gVolledige schaal voor frequentie of snelheid geeft de totale omvang van de frequentie of snelheid aan, weergegeven op het schuivende grafische beeld.

Bronnen vanmeetfouten
In het algemeen kunnen er twee soorten fouten in demeting worden geïntroduceerd:

VastleggingsfoutOmvat fouten die door het de elektronica van het ultrasone systeem zijn geïntroduceerd
met betrekking tot signaalvastlegging, signaalconversie en signaalverwerking voor weergave. Ookworden
rekenfouten en weergavefouten geïntroduceerd door het aanmaken van de pixelschaalfactor, toepassing van
die factor op de posities van de passers op het scherm en de weergave vanmetingen.

Algoritmische fout Fouten die zijn geïntroduceerd door metingen, die zijn ingevoerd naar berekeningen van
hogere rang. Deze fouten worden geassocieerdmet drijvende-kommagetallen versus integere wiskunde, wat
onderhevig is aan fouten die worden geïntroduceerd door het afronden of afkappen van resultaten voor het
weergeven van een bepaald niveau van significante cijfers in de berekening.

Publicaties en terminologie voor metingen
Hieronder volgen de publicaties en terminologie die voor elk berekeningsresultaat worden gebruikt.
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De terminologie enmetingen voldoen aan de gepubliceerde normen van het American Institute of Ultrasound inMedicine
(AIUM).

Cardiale achtergrondinformatie

Acceleratie (ACC) in cm/s2

Zwiebel,W.J. Introduction to Vascular Ultrasonography. 4th ed.,W.B. SaundersCompany, (2000), 52.

ACC =abs (delta snelheid/delta tijd)

Acceleratietijd (AT) in msec

Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The EchoManual. 2nd ed., Lippincott, Williams, andWilkins, (1999), 219.

Oppervlakte van aortaklep (AVA) op basis van continuïteitsvergelijking in cm2

Reynolds, Terry. The Echocardiographer’sPocket Reference. 2nd ed., School of CardiacUltrasound, Arizona Heart
Institute, (2000), 393, 442.

A2 =A1 * V1/V2
waarbij:

A2 =oppervlakte Ao-klep
A1 =LVOT-oppervlakte; V1 =LVOT

snelheid; V2 = snelheid Ao-klep
LVOT =outflow-tract linkerventrikel

AVA (PVLVOT/PVAO) * CSALVOT
AVA (VTILVOT/VTIAO) * CSALVOT

Lichaamsoppervlak patiënt (BSA) in m2

Grossman,W.CardiacCatheterization and Angiography. Philadelphia: Lea and Febiger, (1980), 90.

BSA=0,007184 * gewicht0,425 * hoogte0,725

Gewicht = kilogram

Hoogte = centimeter

Cardiale index (CI) in l/min/m2

Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The EchoManual. 2nd Edition, Boston: Little, Brown and Company, (1999), 59.

CI =CO/BSA

waarbij:

CO= cardiale output
BSA= lichaamsoppervlak
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Cardiale output (CO) in l/min

Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. TajikThe EchoManual. 2nd ed., Lippincott, Williams, andWilkins, (1999), 59.

CO= (SV *HR)/1000

waarbij:

CO= cardiale output
SV = slagvolume
HR =hartfrequentie

Oppervlak van de dwarsdoorsnede (CSA) in cm2

Reynolds, Terry. The Echocardiographer’sPocket Reference. 2nd ed., School of CardiacUltrasound,
Arizona Heart Institute, (2000), 383.

CSA=0,785 *D2

waarbij: D = diameter van anatomisch aandachtsgebied

Deceleratietijd in msec

Reynolds, Terry. The Echocardiographer’sPocket Reference. 2nd ed., School of CardiacUltrasound,
Arizona Heart Institute, (2000), 453.

|tijd a - tijd b|

Deltadruk: deltatijd (dP:dT) in mmHg/s

Otto, C.M. Textbookof ClinicalEchocardiography. 2nd ed.,W.B. SaundersCompany, (2000), 117, 118.

32mmHg/tijdsinterval in seconden

E:A-verhouding in cm/sec

E:A = snelheid E/snelheid A

E/Ea-verhouding

Reynolds, Terry. The Echocardiographer’sPocket Reference. 2nd ed., School of CardiacUltrasound,
Arizona Heart Institute, (2000), 225.

E-snelheid/Ea-snelheid

waarbij:

E-snelheid =E-snelheidmitralisklep
Ea =annulaire E-snelheid, ookbekend als: E prime
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Effectieve terugstromingsopening (ERO) in mm2

Reynolds, Terry. The Echocardiographer’sPocket Reference. 2nd ed., School of CardiacUltrasound, Arizona Heart
Institute, (2000), 455.

ERO=6,28 (r2) * Va/MR Vel

waarbij:

r = straal
Va = snelheid van aliasing

Ejectiefractie (EF), percentage

Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The EchoManual. 2nd ed., Lippincott, Williams, andWilkins, (1999), 40.

EF = ((LVEDV– LVESV)/LVEDV) * 100%

waarbij:

EF =ejectiefractie
LVEDV=einddiastolisch volume van linkerventrikel
LVESV=eindsystolisch volume van linkerventrikel

Verstreken tijd (ET) in msec

ET = tijd tussen snelheidscursors in milliseconden

Hartfrequentie (HR) in bpm

HR =waarde van 3 cijfers, ingevoerd door de gebruiker of gemeten opM-mode of en Doppler-beeld in één hartcyclus

Fractionele verdikking IVS (interventriculair septum), percentage

Laurenceau, J. L., M.C. Malergue. The Essentials of Echocardiography. The Hague: MartinusNijhoff, (1981), 71.

IVSFT = ((IVSS– IVSD)/IVSD) * 100%

waarbij:

IVSS=dikte van ventrikelseptum tijdens systole
IVSD =dikte van ventrikelseptum tijdensdiastole

Relaxatietijd bij gelijk volume (IVRT) in msec

Reynolds, Terry. The Echocardiographer’sPocket Reference. School of CardiacUltrasound, Arizona Heart Institute,
(1993), 146.

|tijd a - tijd b|
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Linkeratrium/aorta (LA/Ao)

Feigenbaum, H.Echocardiography. Philadelphia: Lea and Febiger, (1994), 206, Figure 4-49.

Eindvolumes linkerventrikel (Teichholz) in 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)

waarbij:

LVESV=eindsystolisch volume van linkerventrikel

LVDS=afmeting van linkerventrikel tijdens systole

LVEDV= (7,0 * LVDD3)/(2,4 + LVDD)

waarbij:

LVEDV=einddiastolisch volume van linkerventrikel
LVDD =afmeting van linkerventrikel tijdensdiastole

Massa van linkerventrikel in gm voor 2D

Schiller, N.B., P.M. Shah, M. Crawford, et.al. “Recommendations for Quantification of the Left Ventricle by
Two-DimensionalEchocardiography.” Journal of American Society of Echocardiography. September-
October 1998, 2:364.

LV-massa =1,05 * {[(5/6) * A1 * (a + d + t)] - [(5/6) * A2 * (a + d )]}

waarbij:

A1 = oppervlakte korte as, diastole (Epi)
A2 =oppervlakte korte as, diastole (Endo)
a = lange asof semi-hoofdas
d =afgekapte semi-hoofdas van de breedste diameter van de korte asnaar het vlak van de annulusmitralis
t =myocardiale dikte

Massa van linkerventrikel in gm voor M-mode

Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The EchoManual. 2nd Edition, Boston: Little, Brown and Company, (1999),
39.

LV-massa =1,04 [(LVID +PWT + IVST)3 – LVID3] * 0,8 + 0,6

waarbij:
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LVID = inwendige afmeting
PWT =dikte achterwand
IVST =dikte van ventrikelseptum
1,04 = soortelijk gewicht van het myocardium
0,8 = correctiefactor

Volume linkerventrikel: tweevlaksmethode in ml

Schiller, N.B., P.M. Shah, M. Crawford, et.al. “Recommendations for Quantitation of the Left Ventricle byTwo-
DimensionalEchocardiography.” Journal of American Society of Echocardiography. September-October 1989, 2:362.

waarbij:

V = volume inml
a = diameter
b = diameter
n = aantal segmenten (n = 20)
L = lengte
i = segment

Volume linkerventrikel: eenvlaksmethode in ml

Schiller, N.B., P.M. Shah, M. Crawford, et.al. “Recommendations for Quantitation of the Left Ventricle byTwo-
DimensionalEchocardiography.” Journal of American Society of Echocardiography. September-October 1989, 2:362.

waarbij:
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V=volume
a =diameter
n = aantal segmenten (n = 20)
L = lengte
i = segment

Fractionele verkorting afmeting linkerventrikel (LVD), percentage

Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The EchoManual. Boston: Little, Brown and Company, (1994), 43-44.

LVDFS= ((LVDD – LVDS)/LVDD) * 100%

waarbij:

LVDD =afmeting van linkerventrikel tijdensdiastole
LVDS=afmeting van linkerventrikel tijdens systole

LV-ejectiefractie

Schiller, N.B., Shah, P.M., Crawford, M., et. al. “Recommendations for Quantification of the Left Ventricle by
Two-DimensionalEchocardiography.” Journal of American Society of Echocardiography.September-
October 1989, 2:364.

EF = ((einddiastolisch volume - eindsystolisch volume)/einddiastolisch volume) * 100 (%)

Fractionele verdikking achterwand linkerventrikel (LVPWFT), percentage

Laurenceau, J. L., M.C. Malergue. The Essentials of Echocardiography. The Hague: MartinusNijhoff,
(1981), 71.

LVPWFT = ((LVPWS– LVPWD)/LVPWD) * 100%

waarbij:

LVPWS=dikte achterwand linkerventrikel tijdens systole
LVPWD =dikte achterwand linkerventrikel tijdensdiastole

Gemiddelde snelheid (Vmean) in cm/s

Vmean =gemiddelde snelheid

Oppervlakte van mitralisklep (MVA) in cm2

Reynolds, Terry. The Echocardiographer’sPocket Reference. 2nd ed., School of CardiacUltrasound,
Arizona Heart Institute, (2000), 391, 452.

MVA=220/PHT

waarbij: PHT =drukhalfwaardetijd
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220 is een empirisch afgeleide constante en voorspelt mogelijk niet nauwkeurig de oppervlakte van demitralisklep bij
mitralisklepprotheses. De continuïteitsvergelijking voor de oppervlakte van demitralisklep kan worden gebruikt bij
mitralisklepprothesesom de effectieve oppervlakte van de opening te voorspellen.

MV-stroomsnelheid in cc/sec

Reynolds, Terry. The Echocardiographer’sPocket Reference. 2nd ed., School of CardiacUltrasound, Arizona Heart
Institute, (2000), 396.

Stroom =6,28 (r2) * Va

waarbij:

r = straal
Va = snelheid van aliasing

Pressure Gradient (PGr) in mmHG

Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The EchoManual. 2nd ed., Lippincott, Williams, andWilkins, (1999), 64.

PGr = 4 * (snelheid)2

Drukgradiënt piekE (EPG)

EPG=4 *PE2

Drukgradiënt piekA (APG)

APG=4 *PA2

Piekdrukgradiënt (PGmax)

PGmax=4 * PV2

Gemiddelde drukgradiënt (PGmean)

PGmean =gemiddelde van drukgradiënten/duur van stroom

Drukhalfwaardetijd (PHT)

Reynolds, Terry. The Echocardiographer’sPocket Reference. 2nd ed., School of CardiacUltrasound, Arizona Heart
Institute, (2000), 391.

PHT =DT * 0,29

waarbij: DT =deceleratietijd

Oppervlakte van proximaal gebied waarin de snelheid gelijk is (PISA) in cm2

Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The EchoManual. 2nd ed., Boston: Little, Brown and Company, (1999), 125.

PISA=2 π r2

waarbij:
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2π=6,28
r = straal van aliasing

Qp/Qs

Reynolds, Terry. The Echocardiographer’sPocket Reference. 2nd ed., School of CardiacUltrasound,
Arizona Heart Institute, (2000), 400.

Qp/Qs=SVQp-locatie/SVQs-locatie

SV-locaties variëren afhankelijk van de locatie van de shunt.

Terugstromingsfractie (RF) als percentage

Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The EchoManual. Boston: Little, Brown and Company, (1999), 125.

RF =RV/MVSV

waarbij:

RV = terugstromingsvolume
MVSV=slagvolumemitralisklep

Terugstromingsvolume (RV) in cc

Reynolds, Terry. The Echocardiographer’sPocket Reference. School of CardiacUltrasound, Arizona Heart
Institute, (2000), 396, 455.

RV=ERO*MR VTI

Rechterventriculaire systolische druk (RVSP) in mmHg

Reynolds, Terry. The Echocardiographer’sPocket Reference. School of CardiacUltrasound, Arizona Heart
Institute, (1993), 152.

RVSP=4 * (VmaxTR)2 +RAP

waarbij: RAP=druk rechteratrium

S/D

Reynolds, Terry. The Echocardiographer’sPocket Reference. 2nd ed., School of CardiacUltrasound,
Arizona Heart Institute, (2000), 217.

S-snelheid/D-snelheid

waarbij:

S-snelheid =S-golf longader
D-snelheid =D-golf longader
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Slagindex (SI) in cc/m2

Mosby’sMedical, Nursing, &Allied Health Dictionary, 4th ed., (1994), 1492.

SI =SV/BSA

waarbij:

SV = slagvolume
BSA= lichaamsoppervlak

Slagvolume (SV) Doppler in ml

Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The EchoManual. 2nd ed., Lippincott, Williams, andWilkins, (1999), 40, 59, 62.

SV = (CSA *VTI)

waarbij:

CSA=Oppervlak van de dwarsdoorsnede van de opening (LVOT-oppervlakte)
VTI = snelheid-tijdsintegraal van aortaklep

Slagvolume (SV) in 2D en M-mode in ml

Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The EchoManual. 2nd ed., Boston: Little, Brown and Company, (1994), 44.

SV = (LVEDV– LVESV)

waarbij:

SV = slagvolume
LVEDV=einddiastolisch volume
LVEDSV=eindsystolisch volume

Oppervlakte tricuspidalisklep (TVA)

Reynolds, Terry. The Echocardiographer’sPocket Reference. 2nd ed., School of CardiacUltrasound, Arizona Heart
Institute, (2000), 55, 391, 452.

TVA=220 / PHT

Snelheid-tijdsintegraal (VTI) in cm

Reynolds, Terry. The Echocardiographer’sPocket Reference. 2nd ed., School of CardiacUltrasound, Arizona Heart
Institute, (2000), 383.

VTI = absolute pieksnelheden geïntegreerd tussen twee punten in tijd, uitgedrukt in eenheden van cm.

Bij gebruik van automatischmeten isVTI altijd gebaseerd op de piektrace en vertegenwoordigt VTI de afstand (cm) die
bloed aflegt in het tijdsinterval dat wordt vertegenwoordigd door de begrenzingstekens (vermoedelijk een
ejectieperiode).
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Verloskundige achtergrondinformatie

Vruchtwaterindex (AFI)

Jeng, C. J., et al. “Amniotic Fluid IndexMeasurement with the Four Quadrant Technique During Pregnancy.”
The Journal of ReproductiveMedicine, 35:7 (July 1990), 674-677.

Gemiddelde ultrasone leeftijd (AUA)

Het systeem biedt een AUAdie is afgeleid van de onderdelen vanmetingen uit demetingstabellen.

Vermoedelijke bevallingsdatum (EDD) op basis van gemiddelde ultrasone leeftijd (AUA)

Resultaten worden weergegeven alsmaand/dag/jaar.

EDD =systeemdatum + (280 dagen – AUA in dagen)

Vermoedelijke bevallingsdatum (EDD) op basis van laatste menstruatieperiode (LMP)

De LMP-datum die in de patiëntinformatie worden ingevoerd, moet vóór de huidige datum liggen.

Resultaten worden weergegeven alsmaand/dag/jaar.

EDD =LMP-datum +280 dagen

Geschat gewicht foetus (EFW)

Hadlock, F., et al. “Estimation of FetalWeight with the Use of Head, Body, and Femur Measurements, A
Prospective Study.” American Journal of Obstetrics andGynecology, 151:3 (February 1, 1985), 333-337.

Hansmann, M., et al.Ultrasound Diagnosis in Obstetrics andGynecology. New York: Springer-Verlag,
(1986), 154.

Osaka University.Ultrasound in Obstetrics andGynecology. (July 20, 1990), 103-105.

ShepardM.J., V. A. Richards, R. L. Berkowitz, et al. “An Evaluation of Two Equations for Predicting Fetal
Weight byUltrasound.” American Journal of Obstetrics andGynecology, 142:1 (January 1, 1982), 47-54.

University of Tokyo, Shinozuka, N. FJSUM, et al. “Standard Valuesof UltrasonographicFetalBiometry.”
Japanese Journal of MedicalUltrasonics, 23:12 (1996), 880, Equation 1.

Zwangerschapsleeftijd (GA) op basis van laatste menstruatieperiode (LMP)

De zwangerschapsleeftijd die is afgeleid van de LMP-datum die op het patiëntformulier is ingevuld.

Resultaten worden in weken en dagen weergegeven en worden als volgt berekend:

GA(LMP) =Systeemdatum – LMP-datum
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Zwangerschapsleeftijd (GA) op basis van laatste menstruatieperiode (LMPd) afgeleid van vermoedelijke
bevallingsdatum (EDD)

Zelfde alsGAop basis van EDD.

De zwangerschapsleeftijd die is afgeleid van de van het systeem afgeleide LMPmet behulp van de vermoedelijke
bevallingsdatum die op het patiëntformulier is ingevoerd.

Resultaten worden in weken en dagen weergegeven en worden als volgt berekend:

GA(LMPd) =Systeemdatum – LMPd

Laatste menstruatieperiode (LMPd) op basis van vermoedelijke bevallingsdatum (EDD)

Resultaten worden weergegeven alsmaand/dag/jaar.

LMPd(Estab. DD) =Estab. DD – 280 days

Zwangerschapsleeftijdstabellen

Abdominale omtrek (AC)

Hadlock, F., et al. “Estimating FetalAge: Computer-Assisted Analysis of Multiple FetalGrowth Parameters.” Radiology,
152: (1984), 497-501.

Hansmann, M., et al.Ultrasound Diagnosis in Obstetrics andGynecology. New York: Springer-Verlag, (1986), 431.

University of Tokyo, Shinozuka, N. FJSUM, et al. “Standard Valuesof UltrasonographicFetalBiometry.” Japanese
Journal of MedicalUltrasonics, 23:12 (1996), 885.

WAARSCHUWING De zwangerschapsleeftijd die is berekend door uw FUJIFILMSonoSite-systeem komt niet overeen
met de leeftijd in de hiervoor genoemde referentie bij demetingen van de abdominale omtrek (AC)
20,0 cm en 30,0 cm. Het geïmplementeerde algoritme extrapoleert de zwangerschapsleeftijd van
de helling van de curve van alle tabelmetingen, in plaats van de zwangerschapsleeftijd te verlagen
voor een grotere AC-meting die wordt aangegeven in de tabelwaarnaar wordt verwezen. Dit zorgt
ervoor dat de zwangerschapsleeftijd altijd wordt verhoogd bij een verhoging van AC.

Diameter biparietalis (BPD)

Chitty, L. S. and D.G. Altman. “New charts for ultrasound dating of pregnancy.” Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology10: (1997), 174-179, Table 3.

Hadlock, F., et al. “Estimating FetalAge: Computer-Assisted Analysis of Multiple FetalGrowth Parameters.” Radiology,
152: (1984), 497-501.

Hansmann, M., et al.Ultrasound Diagnosis in Obstetrics andGynecology. New York: Springer-Verlag, (1986), 440.

Osaka University.Ultrasound in Obstetrics andGynecology. (July 20, 1990), 98.

University of Tokyo, Shinozuka, N. FJSUM, et al. “Standard Valuesof UltrasonographicFetalBiometry.” Japanese
Journal of MedicalUltrasonics, 23:12 (1996), 885.
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Cisterna Magna (CM)

Mahony, B.; P. Callen, R. Filly, andW. Hoddick. “The fetal cisternamagna.” Radiology, 153: (December
1984), 773-776.

Kop-stuitlengte (CRL)

Hadlock, F., et al. “FetalCrown-Rump Length: Re-evaluation of Relation toMenstrualAge (5-18 weeks) with
High-Resolution, Real-TimeUltrasound.” Radiology, 182: (February 1992), 501-505.

Hansmann, M., et al.Ultrasound Diagnosis in Obstetrics andGynecology. New York: Springer-Verlag,
(1986), 439.

Osaka University.Ultrasound in Obstetrics andGynecology. (July 20, 1990), 20 and 96.

Tokyo University. “GestationalWeeksand ComputationMethods.” Ultrasound Imaging Diagnostics, 12:1
(1982-1), 24-25, Table 3.

Lengte dijbeen (FL)

Chitty, L. S. and D.G. Altman. “New charts for ultrasound dating of pregnancy.” Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology10: (1997), 174-179, Table 8, 186.

Hadlock, F., et al. “Estimating FetalAge: Computer-Assisted Analysis of Multiple FetalGrowth Parameters.”
Radiology, 152: (1984), 497-501.

Hansmann, M., et al.Ultrasound Diagnosis in Obstetrics andGynecology. New York: Springer-Verlag,
(1986), 431.

Osaka University.Ultrasound in Obstetrics andGynecology. (July 20, 1990), 101-102.

University of Tokyo, Shinozuka, N. FJSUM, et al. “Standard Valuesof UltrasonographicFetalBiometry.”
Japanese Journal of MedicalUltrasonics, 23:12 (1996), 886.

Dwarsdoorsnede oppervlakte romp foetus (FTA)

Osaka University.Ultrasound in Obstetrics andGynecology. (July 20, 1990), 99-100.

Vruchtzak (GS)

Hansmann, M., et al.Ultrasound Diagnosis in Obstetrics andGynecology. New York: Springer-Verlag,
(1986).

Nyberg, D.A., et al. “TransvaginalUltrasound.”MosbyYearbook, (1992), 76.

Vruchtzakmetingen bieden een leeftijd van de foetusop basis van het gemiddelde van een, twee of drie
afstandsmetingen. Voor Nybergs schatting van de zwangerschapsleeftijd zijn echter alle drie de
afstandsmetingen nodig voor een nauwkeurige schatting.

Tokyo University. “GestationalWeeksand ComputationMethods.” Ultrasound Imaging Diagnostics, 12:1
(1982-1).
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Omtrek hoofd (HC)

Chitty, L. S. and D.G. Altman. “New charts for ultrasound dating of pregnancy.” Ultrasound in Obstetrics and
Gynecology10: (1997), 174-191, Table 5, 182.

Hadlock, F., et al. “Estimating FetalAge: Computer-Assisted Analysis of Multiple FetalGrowth Parameters.” Radiology,
152: (1984), 497-501.

Hansmann, M., et al.Ultrasound Diagnosis in Obstetrics andGynecology. New York: Springer-Verlag, (1986), 431.

Humerus (HL)

Jeanty, P.; F. Rodesch; D. Delbeke; J. E. Dumont. “Estimate of GestationalAge fromMeasurements of Fetal Long
Bones.” Journal of Ultrasound inMedicine. 3: (February 1984), 75-79.

Diameter occipitofrontalis (OFD)

Hansmann, M., et al.Ultrasound Diagnosis in Obstetrics andGynecology. New York: Springer-Verlag, (1986), 431.

Scheenbeen

Jeanty, P.; F. Rodesch; D. Delbeke; J. E. Dumont. “Estimate of GestationalAge fromMeasurements of Fetal Long
Bones.” Journal of Ultrasound inMedicine. 3: (February 1984), 75-79.

Transversale rompdiameter (TTD)

Hansmann, M., et al.Ultrasound Diagnosis in Obstetrics andGynecology. New York: Springer-Verlag, (1986), 431.

Tabellen voor groeianalyse

Abdominale omtrek (AC)

Chitty, Lyn S. et al. “Charts of FetalSize: 3. AbdominalMeasurements.” British Journal of Obstetrics andGynaecology
101: (February 1994), 131, Appendix: AC-Derived.

Hadlock, F., et al. “Estimating FetalAge: Computer-Assisted Analysis of Multiple FetalGrowth Parameters.” Radiology,
152: (1984), 497-501.

JeantyP., E. Cousaert, and F. Cantraine. “NormalGrowth of the AbdominalPerimeter.” American Journal of
Perinatology, 1: (January 1984), 129-135.

(Also published in Hansmann, Hackeloer, Staudach,Wittman.Ultrasound Diagnosis in Obstetrics andGynecology.
Springer-Verlag, New York, (1986), 179, Table 7.13.)

Diameter biparietalis (BPD)

Chitty, Lyn S. et al. “Charts of FetalSize: 2. HeadMeasurements.” British Journal of Obstetrics andGynaecology101:
(January 1994), 43, Appendix: BPD-Outer-Inner.

Hadlock, F., et al. “Estimating FetalAge: Computer-Assisted Analysis of Multiple FetalGrowth Parameters.” Radiology,
152: (1984), 497-501.
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JeantyP., E. Cousaert, and F. Cantraine. “A LongitudinalStudyof Fetal LimbGrowth.” American Journal of
Perinatology, 1: (January 1984), 136-144, Table 5.

(Also published in Hansmann, Hackeloer, Staudach,Wittman.Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and
Gynecology. Springer-Verlag, New York, (1986), 176, Table 7.8.)

Geschat gewicht foetus (EFW)

Brenner,William E.; D. A. Edelman; C. H. Hendricks. “A standard of fetal growth for the United Statesof
America,” American Journal of Obstetrics andGynecology, 126: 5 (November 1, 1976), 555-564; Table II.

HadlockF., et al. “In Utero Analysis of FetalGrowth: ASonographicWeight Standard.” Radiology, 181:
(1991), 129-133.

Jeanty, Philippe, F. Cantraine, R. Romero, E. Cousaert, and J. Hobbins. “A LongitudinalStudyof Fetal
Weight Growth.” Journal of Ultrasound inMedicine, 3: (July 1984), 321-328, Table 1.

(Also published in Hansmann, Hackeloer, Staudach, andWittman.Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and
Gynecology. Springer-Verlag, New York, (1986), 186, Table 7.20.)

Lengte dijbeen (FL)

Chitty, Lyn S. et al. “Charts of FetalSize: 4. Femur Length.” British Journal of Obstetrics andGynaecology
101: (February 1994), 135.

Hadlock, F., et al. “Estimating FetalAge: Computer-Assisted Analysis of Multiple FetalGrowth Parameters.”
Radiology, 152: (1984), 497-501.

JeantyP, E. Cousaert, and F. Cantraine. “A LongitudinalStudyof Fetal LimbGrowth.” American Journal of
Perinatology, 1: (January 1984), 136-144, Table 5.

(Also published in Hansmann, Hackeloer, Staudach,Wittman.Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and
Gynecology. Springer-Verlag, New York, (1986), 182, Table 7.17.)

Omtrek hoofd (HC)

Chitty, Lyn S., et al. “Charts of FetalSize: 2. HeadMeasurements.” British Journal of Obstetrics and
Gynaecology101: (January 1994), 43, Appendix: HC-Derived.

Hadlock, F., et al. “Estimating FetalAge: Computer-Assisted Analysis of Multiple FetalGrowth Parameters.”
Radiology, 152: (1984), 497-501.

JeantyP, E. Cousaert, and F. Cantraine. “A longitudinal studyof FetalHead Biometry.” American Jof
Perinatology, 1: (January 1984), 118-128, Table 3.

(Also published in Hansmann, Hackeloer, Staudach,Wittman.Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and
Gynecology. Springer-Verlag, New York, (1986), 176, Table 7.8.)

Omtrek hoofd (HC)/abdominale omtrek (AC)

Campbell S., ThomsAlison. “UltrasoundMeasurements of the FetalHead to AbdomenCircumference Ratio
in the Assessment of Growth Retardation,” British Journal of Obstetrics andGynaecology, 84: (March 1977),
165-174.
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Berekeningen van de verhoudingen

FL/AC-verhouding

HadlockF.P., R. L. Deter, R. B. Harrist, E. Roecker, and S.K. Park. “ADate Independent Predictor of Intrauterine
Growth Retardation: Femur Length/AbdominalCircumference Ratio,” American Journal of Roentgenology, 141:
(November 1983), 979-984.

FL/BPD-verhouding

Hohler, C.W., and T.A. Quetel. “Comparison of Ultrasound Femur Length and BiparietalDiameter in Late Pregnancy,”
American Journal of Obstetrics andGynecology, 141:7 (Dec. 1 1981), 759-762.

FL/HC-verhouding

HadlockF.P., R. B. Harrist, Y. Shah, and S. K. Park. “The Femur Length/Head Circumference Relation in Obstetric
Sonography.” Journal of Ultrasound inMedicine, 3: (October 1984), 439-442.

HC/AC-verhouding

Campbell S., ThomsAlison. “UltrasoundMeasurements of the FetalHead to AbdomenCircumference Ratio in the
Assessment of Growth Retardation,” British Journal of Obstetrics andGynaecology, 84: (March 1977), 165-174.

Algemene achtergrondinformatie

+/x of S/D-verhouding

+/x= (snelheid A/snelheid B)

waarbij:

A = snelheidscursor +
B = snelheidscursor x

Acceleratie-index (ACC)

Zwiebel,W.J. Introduction to Vascular Ultrasonography, 4th ed.,W.B. SaundersCompany, (2000), 52.

ACC =abs (delta snelheid/delta tijd)

Verstreken tijd (ET)

ET = tijd tussen snelheidscursors in milliseconden

Heuphoek/d:D-verhouding

Graf, R. “Fundamentals of SonographicDiagnosis of Infant Hip Dysplasia.” Journal of PediatricOrthopedics, Vol. 4,
No. 6: 735-740, 1984.
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Morin, C., Harcke, H., MacEwen, G. “The Infant Hip: Real-TimeUSAssessment of Acetabular
Development.” Radiology177: 673-677, December 1985.

Percentage oppervlaktevermindering

Taylor K.J.W., P.N. Burns, P. Breslau.ClinicalApplicationsof Doppler Ultrasound, Raven Press, N.Y.,
(1988), 130-136.

ZwiebelW.J., J.A. Zagzebski, A.B. Crummy, et al. “Correlation of peakDoppler frequencywith lumen
narrowing in carotid stenosis.” Stroke, 3: (1982), 386-391.

%oppervlaktevermindering = (1 – A2(cm2)/A1(cm2)) * 100

waarbij:

A1 = oorspronkelijke oppervlakte van het vat in vierkante cm
A2 = verminderde oppervlakte van het vat in vierkante cm

Percentage diametervermindering

Handa, Nobuo et al., “Echo-Doppler Velocimeter in the Diagnosis of Hypertensive Patients: The RenalArtery
Doppler Technique,” Ultrasound inMedicine and Biology, 12:12 (1986), 945-952.

%diametervermindering = (1 – D2(cm)/D1(cm)) * 100

waarbij:

D1 =oorspronkelijke diameter van het vat in vierkante cm
D2 = verminderde diameter van het vat in vierkante cm

Drukgradiënt (PGr) in mmHG

Oh, J.K., J.B. Seward, A.J. Tajik. The EchoManual. 2nd ed., Lippincott, Williams, andWilkins, (1999), 64.

4 * (snelheid)2

Drukgradiënt piekE (EPG)

EPG=4 *PE2

Drukgradiënt piekA (APG)

APG=4 *PA2

Piekdrukgradiënt (PGmax)

PGmax=4 * PV2

Gemiddelde drukgradiënt (PGmean)

PGmean =4 * Vmax2

Pulsatiliteitsindex (PI)

Kurtz, A.B.,W.D. Middleton.Ultrasound-the Requisites. MosbyYear Book, Inc., (1996), 469.
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PI = (PSV– EDV)/V

waarbij:

PSV= systolische pieksnelheid
EDV=einddiastolische snelheid
V =gemiddelde stroomsnelheid tijdensde gehele hartcyclus

Opmerking Bij gebruik van automatisch meten is de gemiddelde stroomsnelheid TAP (tijdgemiddelde piek).

Zwiebel,W. J. Introduction to Vascular Ultrasonography, 6th Edition,W.B. SaundersCompany, 2012.

PI = (PSV - MDV) / V (geen eenheden)

waarbij:

PSV= systolische pieksnelheid

MDV=minimale diastolische snelheid

V =TAP (tijdgemiddelde piek) stroomsnelheid gedurende de hartcyclus

Weerstandsindex (RI)

Kurtz, A.B.,W.D. Middleton.Ultrasound-the Requisites. MosbyYear Book, Inc., (1996), 467.

RI = ((snelheid A – snelheid B)/snelheid A) in metingen

waarbij:

A = snelheidscursor +
B = snelheidscursor x

Tijdgemiddelde gemiddelde (TAM) in cm/s

TAM=gemiddelde (gemiddelde trace)

Tijdgemiddelde piek (TAP) in cm/s

TAP=piek (piektrace)

Volume (Vol)

Beyer,W.H.StandardMathematical Tables, 28th ed., CRC Press, Boca Raton, FL, (1987), 131.

Volume blaas

Dicuio, M., et.al. "Measurements of urinary bladder volume: comparison of five ultrasound calculationmethods in
volunteers." Arch. Ital. UrolAndrol,(2005) Mar:77(1):60-2 .

Volumeflow (VF) in ml/m

Allan, Paul L. et al.ClinicalDoppler Ultrasound, 4th ed., Harcourt Publishers Limited. (2000), 36-38.
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Een van de volgende, afhankelijk van de live trace-instelling:

VF =CSA * TAM * 60

VF =CSA * TAP * 60

Volume follikel

Raine-Fenning, N. et al.Ultrasound in Obstetrics&Gynecology (2008), Volume 31, Issue 6, JohnWiley&
Sons, Ltd., 691–696.

Volume eierstokken

Balen, A.H., Laven, J.S., Tan, S.L, Dewailly, D. "Ultrasound assessment of the polycystic ovary: international
consensusdefinitions."HumanReproduction Update, (2003), Vol.9, No.6 pp. 505-514.

Volume baarmoeder

Wiener, J. J. and Newcombe, R. G. "Measurements of uterine volume: a comparison between
measurements byultrasonographyand bywater displacement." J. Clin. Ultrasound, (1992) 20 (7), 457–460.
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Probleemoplossing 259
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Probleemoplossing en
onderhoud
Dit gedeelte bevat informatie ter ondersteuning van het oplossen van
problemenmet de werking van het systeem, het invoeren van een
softwarelicentie en het zorgen voor het systeem, de transducer en
accessoires.

Probleemoplossing
Als u problemenmet het systeem ondervindt, kunt u de volgende lijst
gebruiken bij het oplossen van het probleem. Neem contact opmet de
technische ondersteuning van FUJIFILMSonoSite als het probleem
aanhoudt. (Raadpleeg "Technische ondersteuning van FUJIFILMSonoSite."
op pagina 3.)

Het systeem kan niet worden ingeschakeld. Controleer alle
voedingsaansluitingen.

Koppel de AC- en DC-voedingskabels los en sluit ze weer aan
(desktopsysteem).

Controleer of alle drie batterijschakelaars in de AAN-stand staan, wat wordt
aangegeven door het symboolʘen zorg ervoor dat de accu's zijn opgeladen
(systeemmet standaard).

Sluit het systeem opwisselstroom om accuwerking opnieuw te activeren als
de accuschakelaars in de UIT-stand hebben gestaan, wat wordt aangegeven
door het symbool ·O (systeemmet standaard).

Beeldkwaliteit systeem is slecht. Stel de klinischemonitor af om de
kijkhoek te verbeteren. Pasde helderheid aan.

Pasde versterking aan.

Geen CPD-beeld. Pasde versterking aan. CPD heeft een
bedieningselement voor verbergen. Zorg ervoor dat dit bedieningselement
niet is geactiveerd.



Geen kleurenbeeld. Pasde versterking of de PRF-schaal aan. Kleur heeft een bedieningselement voor verbergen.
Zorg ervoor dat dit bedieningselement niet is geactiveerd.

Geen metingsselecties. Controleer of het gewenste onderzoekstype is geselecteerd en of het beeld is stilgezet. Tik op
Calcs in de balkmet bedieningselementen of onderMore Controls (Meer bedieningselementen).

Geen geluid. Als u geen systeemgeluiden hoort als u het systeem op de desktop gebruikt, controleert u of u de audio-
instellingen juist hebt geconfigureerd (raadpleeg "Audio-instellingen" op pagina 35). Als u nog steedsgeen
systeemgeluiden hoort, schakelt u het systeem uit en weer in: schakel de voedingsschakelaar van de
scheidingstransformator naar de UIT-stand en vervolgensweer naar de AAN-stand.

Afdrukken werkt niet.Als u naar een DICOM-printer afdrukt, controleert u bij uw systeembeheerder of de DICOM-
instellingen juist zijn en of uw systeem is aangesloten op het netwerk.

Als u naar een lokale printer afdrukt, voert u een van de volgende opties uit:

Controleer de printeraansluitingen. Het systeem detecteert de printer automatisch.

Zorg ervoor dat de lokale printer is ingeschakeld en juist is ingesteld. Raadpleeg zo nodig de instructies van de
fabrikant van de printer.

Alleen opgeslagen beelden en videoclips en de huidige werkbladen van de patiënt kunnen worden afgedrukt.

DVR neemt niet op.Controleer of de USB-stick genoeg vrije ruimte heeft.

Systeem herkent de transducer niet.Koppel de transducer los en sluit deze opnieuw aan.

Onderhoudspictogram ( ) verschijnt op het scherm.Start het systeem opnieuw op. Als dit probleem opnieuw
optreedt, ismogelijk systeemonderhoud nodig. Noteer het nummer dat tussen haakjesop de regelC: wordt
weergegeven en neem contact opmet FUJIFILMSonoSite of uw plaatselijke vertegenwoordiger van FUJIFILM
SonoSite.

Systeem vraagt u om te controleren dat het USB-apparaat geldig is.Gebruik de USB-stick diemet het systeem is
meegeleverd.

Zorg ervoor dat de USB-stick die u gebruikt, niet voorzien is van wachtwoordbeveiliging en niet defect is.

Het systeem vraagt u om te controleren of het USB-apparaat geldige gegevens bevat. Zorg ervoor dat de
gegevensop de USB-stick staan.

Exporteer de oorspronkelijke gegevensopnieuw naar de USB-stick. Neem contact opmet de systeembeheerder.

USB-apparaat wordt niet in de lijst weergegeven. Controleer of het USB-apparaat goed in een beschikbare USB-
poort is geplaatst. Gebruik de USB-stick diemet het systeem ismeegeleverd.

Er wordt een waarschuwing weergegeven dat de interne opslag vol is.Maak interne opslagruimte vrij door het
huidige onderzoek te beëindigen, patiëntonderzoeken te archiveren of te exporteren en deze van het systeem te
verwijderen.

Kan patiëntformulier niet openen. Kan patiëntlijst niet openen. Zorg ervoor dat u als gebruiker en niet als gast
bent aangemeld.
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Systeem exporteert geen videoclips of draagt geen videoclips over (DICOM). Controleer in de
instellingen voor het archiveringshulpmiddel van DICOMConfig of het selectievakje voor het exporteren
van videoclips niet is aangevinkt.

Als u de passer op het aanraakpaneel positioneert, wordt deze hoger weergegeven dan het punt
waarop u het paneel aanraakte. Plaats de passer opnieuw door te richten op de onderste helft van de
blauwe cirkel.

Softwarelicenties
FUJIFILMSonoSite software wordt bestuurdmet een licentiesleutel. Nadat u nieuwe software hebt
geïnstalleerd, vraagt het systeem om een licentiesleutel. U moet voor elk systeem en elk transducerpakket dat
de software gebruikt, een sleutel verkrijgen.

De software werkt gedurende korte tijd (de respijtperiode) zonder licentiesleutel. Tijdensde respijtperiode zijn
alle systeemfuncties beschikbaar. Na de respijtperiode is het systeem pasweer bruikbaar nadat u een geldige
licentiesleutel invoert. De respijtperiode wordt niet gebruikt als het systeem is uitgeschakeld of in de slaapstand
staat. De resterende duur van de respijtperiode wordt weergegeven op het licentie-updatescherm.

Let op Nadat de respijtperiode is verlopen, zijn alle systeemfuncties, behalve licenties, niet
beschikbaar totdat u een geldige licentiesleutel invoert.

Een licentiesleutel verkrijgen

1 Schakel het systeem in.

2 Ga naar System information (Systeeminformatie) voor informatie over de versie:

a. Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

b. Tik opSystem Information (Systeeminformatie) in de lijst aan de linkerzijde en schuif naar
System Licensing (Licenties systeem) en Scanhead Licensing (Licenties scanhoofd).

3 Neem contact opmet de technische ondersteuning van FUJIFILMSonoSite. (Raadpleeg "Technische
ondersteuning van FUJIFILMSonoSite." op pagina 3.) U wordt gevraagd naar de volgende informatie
onder System Information (Systeeminformatie):

a. Uw naam

b. Serienummer systeem

c. Serienummer PCBA

d. Versie transducerpakket

4 Nadat u een licentiesleutel hebt verkregen, moet u deze in het systeem invoeren. U kunt de
licentiesleutel bij het opstarten of bij systeeminstellingen invoeren.

De licentiesleutel bij opstarten invoeren

1 Schakel het systeem in.
Het licentie-updateschermwordt weergegeven.

2 Voer de licentiesleutel in het vakEnter license number (Licentienummer invoeren) in.
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3 Tik opDone (Gereed).

4 Als het licentie-updatescherm opnieuw wordt weergegeven, controleert u of u de licentiesleutel juist hebt
ingevoerd. Als het licentie-updatescherm nog steedswordt weergegeven, neemt u contact opmet de technische
ondersteuning van FUJIFILMSonoSite. (Raadpleeg "Technische ondersteuning van FUJIFILMSonoSite." op
pagina 3.)

De licentiesleutel bij systeeminstellingen invoeren

1 Tik opMORE (Meer) en tik vervolgensopSystem Settings (Systeeminstellingen).

2 Tik opSystem Information (Systeeminformatie) in de lijst aan de linkerzijde.

3 Voer de licentiesleutel in de vakkenEnter license key (Licentiesleutel invoeren) in bij het gedeelteSystem
Licensing (Licenties systeem) ofScanhead Licensing (Licenties scanhoofd).

4 Tik opENTER (Invoeren).

Onderhoud
WAARSCHUWING Aanpassing van deze apparatuur is niet toegestaan, behalve zoals staat vermeld in deze

handleiding of in deX-Porte-onderhoudshandleiding.

WAARSCHUWING Voer geen service of onderhoud aan het systeem uit als het in gebruik is bij een patiënt.

Er is geen periodiekof preventief onderhoud nodig voor het systeem, de transducer of accessoires, behalve het reinigen
en desinfecteren van de transducer na elk gebruik. RaadpleegX-Porte-producten reinigen en desinfecteren voor het
reinigen en desinfecteren van uw ultrasone systeem. Er zijn geen periodieke tests of kalibraties nodig voor interne
onderdelen.

Naast het reinigen en desinfecteren van de transducer, raadt FUJIFILMSonoSite aan dat u het systeem op een
stopcontact aansluit als het niet in gebruik is om de accu's volledig op te laden. Bij het opladenmoeten alle drie de
batterijschakelaars in de AAN-stand staan.

Het uitvoeren van onderhoudsproceduresdie niet in dit document of in de servicehandleiding staan beschreven kan de
garantie van het product teniet doen. Neem contact opmet de technische ondersteuning van FUJIFILMSonoSite voor
vragen over onderhoud. (Raadpleeg "Technische ondersteuning van FUJIFILMSonoSite." op pagina 3.)

Desinfecteren
Informatie over het reinigen van het ultrasone systeem, de transducers en accessoires vindt u inX-Porte-producten
reinigen en desinfecteren.

Systeemback-ups
Als bescherming tegen gegevensverlies raadt FUJIFILMSonoSite aan dat u regelmatig back-upsmaakt van:

Patiëntgegevens

Configuratie-instellingen van het systeem
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Patiëntgegevens

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) biedt eenmanier om patiëntgegevens te archiveren
door uw ultrasone systeem na elk patiëntonderzoekover een lokaal netwerk (LAN) te verbindenmet
verschillende archiveringshulpmiddelen voor opslag. FUJIFILMSonoSite raadt aan dat u DICOM-overdracht
configureert en gebruikt om verlies van patiëntgegevensbij een systeemstoring te voorkomen. Raadpleeg voor
meer informatie"DICOM" op pagina 47 in de X-Porte Help.

Als u geen DICOM-netwerk gebruikt, dan raadt FUJIFILMSonoSite aan dat u uw systeem zo configureert dat
patiëntgegevensautomatisch na elk onderzoeknaar een USB-stickworden geëxporteerd. Raadpleeg voor
meer informatie"DICOM" op pagina 47 in de X-Porte Help.

Configuratie-instellingen van het systeem

Naast patiëntgegevens raadt FUJIFILMSonoSite aan dat u een back-upmaakt van de configuratie-instellingen
(presets) van het ultrasone systeem nadat u het systeem volledig hebt geconfigureerd en elke keer nadat u
deze instellingen hebt aangepast. Door deze back-upsblijven uw aangepaste instellingen bewaard bij een
storing in het systeem. Raadpleeg voor meer informatie"Instellingen voor presets" op pagina 67 in de X-
Porte Help.

Onderhoud
Uw ultrasonemotor kan worden gerepareerd of vervangen, ter beoordeling van de fabrikant. Als onderhoud
nodig is, moet u de ultrasonemotor verwijderen. Voordat demotor wordt verwijderd en naar een
reparatiefaciliteit wordt verzonden, dient u voorzorgsmaatregelen te nemen om patiëntgegevensen uw
aangepaste instellingen te beschermen.

Let op Ter bescherming van patiëntgegevensmoet alle informatie over patiëntproceduresnaar een
USB-stickworden geëxporteerd of via DICOM-overdracht naar een beveiligde repository
worden gearchiveerd en vervolgens van de patiëntlijst worden verwijderd.

Let op Om uw configuratie-instellingen te behouden, exporteert u instellingen voor presets en DICOM
naar een USB-stick en bewaart u de stick op een veilige locatie.

Uw systeem op onderhoud voorbereiden

1 Beëindig alle in uitvoering zijnde procedures.

2 Exporteer alle informatie over patiëntproceduresnaar een USB-stick of archiveer deze informatie naar
een DICOM-apparaat. Voor volledige instructies raadpleegt u "Archiveren en exporteren" op pagina
172 in de X-Porte Help.

3 Ompatiëntgegevens te verwijderen, tikt u opPatient (Patiënt) en vervolgensopPatient List
(Patiëntlijst).

4 Tik opSelect All (Alles selecteren) en tik vervolgensopDelete (Verwijderen).
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5 Exporteer de volgende itemsnaar een USB-stick:

Systeemvoorkeuren (presets)

Systeemlogbestand

Bevestigingslogbestand

Opmerking: voor het exporteren van het bevestigingslogbestand zijn beheerrechten nodig.

Gebruikerslogbestand

DICOM-logbestand (alleen DICOM-gebruikers)

DICOM-instellingen (alleen DICOM-gebruikers)

Voor informatie over importeren en exporteren raadpleegt u "Importeren en exporteren" op pagina 75 en
" Instellingen voor connectiviteit importeren en exporteren" op pagina 45.

De motor van de standaard verwijderen

Let op Schakel het systeem uit voordat u de ultrasonemotor van de standaard verwijdert. Als u het ultrasone
systeem van de standaard verwijdert terwijl het systeem is ingeschakeld, kan dit het dockbeschadigen.

Let op Koppel aan de ultrasonemotor bevestigde apparaten los (zoals de Drievoudige transducerconnector,
USB-sticks, transducers, netsnoeren of ECG-kabels) voordat u demotor van de standaard verwijdert.

1 Zoekde twee grijze vergrendelingshendels onder de linker- en rechterzijde van de kop van de standaard.

Afbeelding 7-1 Twee grijze vergrendelingshendels onder de linker- en rechterzijde van de standaard
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2 Trekbeide hendels gelijktijdig naar buiten, weg van demotor en richting de buitenranden van de
standaard. Demotor komt los uit de standaard.

3 Til demotor weg van de achterrand en til deze naar voren en weg van de bovenzijde van de standaard.

Een transducer verwijderen

1 Trekde transducerhendelweg van de behuizing van de connector en draai deze rechtsom.

2 Trekde transducerconnector uit het systeem.

Reinigen en desinfecteren

Introductie
FUJIFILMSonoSite test desinfectiemiddelen en -apparaten voor gebruikmet de systemen, transducers en
accessoires. Dit document bevat instructies voor het reinigen en desinfecteren van het FC ultrasone systeem,
het X-Porte ultrasone systeem, transducers en accessoires.

Dit document bevat de volgende wettelijk verplichte informatie voor desinfectiemiddelen niet:

Registratie en vermelding Amerikaanse FDA, goedkeuring 510(k) en/of EPA-registratie

CE-goedkeuring

Voordat u een desinfectiemiddel gebruikt, dient u te controleren of het middel is goedgekeurd voor uw
rechtsgebied en gebruik. Controleer uiterste gebruiksdata op chemischemiddelen.
Als u chemischemiddelen afvoert, dient u de aanbevelingen van de fabrikant en plaatselijke voorschriften te
volgen.

WAARSCHUWING De genoemde desinfectiemiddelen en reinigingsmethoden worden door FUJIFILM
SonoSite aanbevolen omdat deze compatibel zijn met dematerialen waarvan het
product is gemaakt, niet vanwege de biologische effectiviteit. Raadpleeg de instructies
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op het label van desinfectiemiddelen voor richtlijnen aangaande de werkzaamheid en
geschikt klinisch gebruik.
Het desinfectieniveau dat voor een hulpmiddel is vereist, wordt bepaald door het type
weefselwaarmee het tijdensgebruik in contact komt. Om infecties te voorkomen, dient u
te garanderen dat het type desinfectiemiddel en de sterkte en duur van de oplossing
geschikt zijn voor de apparatuur. Raadpleeg voor meer informatie de instructies op het
label van het desinfectiemiddel en de aanbevelingen van de APIC (Association for
Professionals in Infection Control and Epidemiology) en de FDA.

WAARSCHUWING Ter voorkoming van infectie:

Gebruik altijd oogbescherming en handschoenen bij het uitvoeren van
reinigings- en desinfectieprocedures.

Zorg ervoor dat de uiterste gebruiksdatum van de oplossing niet is verlopen.

Ultrasoon systeem
Het ultrasone systeem omvat de standaard, klinischemonitor (X-Porte), aanraakpaneel, systeem (motor), bekers en
kabelhaken.

WAARSCHUWING Koppel het systeem los van de voeding voordat u het systeem reinigt om een elektrische schok te
voorkomen.

Let op Spuit reinigingsmiddelen of desinfectiemiddelen niet rechtstreeksop de oppervlakken van het systeem.
Dit kan ertoe leiden dat oplossing in het systeem lekt, waardoor het systeem beschadigd raakt en de
garantie vervalt.

Let op Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals verdunningsmiddel, benzeen of schurende reinigingsmiddelen
omdat deze het buitenoppervlakbeschadigen.

Let op Gebruik uitsluitend aanbevolen reinigingsmiddel of desinfectiemiddelen op systeemoppervlakken.
Desinfectiemiddelen die werken door middel van onderdompeling zijn niet goedgekeurd voor gebruik om
systeemoppervlakken.

Let op Zorg er bij het reinigen van het systeem voor dat de oplossing niet in de bedieningselementen van het
systeem of in het accucompartiment komt.

Let op Maakgeen krassen op het lcd-scherm.

Ultrasone systeem reinigen en desinfecteren

Reinig het ultrasone systeem voordat u dit desinfecteert om deeltjes of lichaamsvloeistoffen te verwijderen.
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Ultrasone systeem reinigen en desinfecteren

1 Schakel het systeem uit.

2 Koppel het systeem los van de voeding:

Drukop de aan/uit-knop, luister of u de audiotoon hoort en koppel vervolgenshet netsnoer los
van de basis van de standaard.

Let op Als u het netsnoer loskoppelt voordat u de toon hoort, kan dit leiden tot verlies
van gegevens. Als u geen toon hoort, is uw systeemmogelijk zo ingesteld dat
alle geluiden zijn gedempt. Om geluiden opnieuw in te stellen, raadpleegt u
"Audio-instellingen" op pagina 35 in de X-Porte-help.

3 Reinig de buitenoppervlakkenmet een zachte doekdie licht is bevochtigdmet een reinigingsoplossing
metmilde zeep of reinigingsmiddel om deeltjes of lichaamsvloeistoffen te verwijderen.
Breng de oplossing op de doekaan in plaats van op het oppervlak.

4 Meng de desinfectieoplossing die compatibel ismet het systeem, waarbij u de instructies op het label
van de fabrikant opvolgt voor de sterkte van de oplossing en de duur van het contact van het
desinfectiemiddel. Raadpleeg "Compatibele desinfectiemiddelen voor het ultrasone systeem"
beneden.

5 Veeg oppervlakken af met de desinfectieoplossing.

6 Laat aan de lucht drogen of veeg droogmet een schone doek.

Compatibele desinfectiemiddelen voor het ultrasone systeem

U kunt het buitenoppervlak van het ultrasone systeem desinfecterenmet een van de volgende chemisch
compatibele desinfectiemiddelen die in uw land zijn goedgekeurd. Het buitenoppervlakomvat de standaard,
klinischemonitor, aanraakpaneel, systeem (motor), bekers en kabelhaken.

Desinfectiemiddel Actief ingrediënt

AirkemA-33 Quaternair ammonium

Anios-doekjes Quaternair ammonium, isopropylalcohol

AniosymeDD1 (5%) Quaternair ammonium

Anioxide 1000 Perazijnzuur, peroxide

Asepti-HB Quaternair ammonium

Asepti Steryl Orthofenylfenol, para-tertiair-amylfenol, ethanol

Asepti-Wipe II Quaternair ammonium

Tabel 7-1Compatibele desinfectiemiddelen voor het ultrasone systeem
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Desinfectiemiddel Actief ingrediënt

Cidalkan Lingettes Ethanol

Clinell universele desinfecterende
doekjes

Quaternair ammonium, benzalkoniumchloride, propaan-1,2-diol

Dynacide PA Isopropanol

Endosporine Glutaraldehyde

Waterstofperoxide (3%) Waterstofperoxide

Incidin Plus (1%) Glucoprotamine

Medzyme

MikrobacForte 2% Benzylalkyldimethylammoniumchloriden, N-N-dodecyclpropaan-
1,3-diamine

Sani-Cloth HB Quaternair ammonium

Steranios2% Glutaraldehyde

Steranios20% Glutaraldehyde

Trigene Advance-doekjes Quaternair ammonium, plymeric biguanide hydrochloride

Wex-Cide Ortho-fenylfenol, ortho-benzyl-para-chlorphenol

Tabel 7-1Compatibele desinfectiemiddelen voor het ultrasone systeem (vervolg)

Transducers
WAARSCHUWING Koppel de transducer los van het systeem voordat u de transducer reinigt om een elektrische schok

te voorkomen.

Let op Transducersmoeten na elk gebruikworden gereinigd. Het reinigen van transducers is noodzakelijk voor
effectieve desinfectie. Zorg dat u de instructies van de fabrikant volgt bij het gebruik van
desinfectiemiddelen.

Let op Gebruik geen chirurgische borstel om transducers te reinigen. Zelf het gebruik van een zachte borstel kan
een transducer beschadigen. Gebruik een zachte doek.

Let op Het gebruik van een niet-aanbevolen reinigings- of desinfectieoplossing, een onjuiste oplossingssterkte of
het dieper of langer dan aanbevolen onderdompelen van een transducer kan de transducer beschadigen
of doen verkleuren en doet de garantie van de transducer teniet.

Let op Zorg ervoor dat er geen reinigingsoplossing of desinfectiemiddel in de transducerconnector komt.
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Let op Laat desinfectiemiddel niet in contact komenmetmetalen oppervlakken. Gebruik een zachte doekdie licht
is bevochtigdmet een oplossingmetmilde zeep of compatibel reinigingsmiddel om desinfectiemiddel te
verwijderen dat opmetalen oppervlakken achterblijft.

Let op Als u probeert een transducer of transducerskabel te desinfecteren op een anderemanier dan hier staat
beschreven, kan dit de transducer beschadigen en de garantie teniet doen.

Reinig de transducer voordat u dit desinfecteert om deeltjes of lichaamsvloeistoffen te verwijderen. Gebruik de
onderdompelingsmethode of de afveegmethode om de transducer en de kabel de desinfecteren.

U kunt de transducer, het scanoppervlaken de kabel desinfecterenmet een compatibel desinfectiemiddel of -
apparaat:

Raadpleeg "Compatibele desinfectiemiddelen voor standaardtransducers" op volgende pagina voor
desinfectiemiddelen die compatibel zijn met standaardtransducers.

Raadpleeg "Compatibele desinfectiemiddelen voor transducers voor een specialisme" op pagina 274
voor desinfectiemiddelen die compatibel zijn met transducers voor een specialisme, zoals de ICTxp.
FUJIFILMSonoSite raadt het gebruik van desinfectiemiddelen van hoog niveau aan bij transducers
voor een specialisme, zoals de ICTxp.

Transducers reinigen en desinfecteren

Een transducer reinigen

1 Koppel de transducer los van het systeem.

2 Verwijder eventueel de transducerhuls.

3 Reinig het oppervlakmet een zachte doekdie licht is bevochtigdmet een reinigingsoplossingmetmilde
zeep of reinigingsmiddel.

4 Breng de oplossing op de doekaan in plaats van op het oppervlak.

5 Spoel af met water of veeg af met eenmet water bevochtigde doek. Veeg vervolgensdroogmet een
droge doek.

Een transducer desinfecteren (afveegmethode)

1 Reinig de transducer.

2 Meng de desinfectieoplossing die compatibel ismet de transducer, waarbij u de instructies op het label
van de fabrikant opvolgt voor de sterkte van de oplossing en de duur van het contact van het
desinfectiemiddel.

3 Veeg oppervlakken af met de desinfectieoplossing.

4 Als spoelen in de instructies van het desinfectiemiddel staat vermeld, spoelt u de transducer met water
of veegt u deze af met eenmet water bevochtigde doek. Laat aan de lucht drogen of veeg droogmet
een schone doek.

5 Inspecteer de transducer en kabel op beschadigingen zoals scheurtjes, spleten of vloeistoflekkages.
Bij tekenen van beschadiging gebruikt u de transducer niet en neemt u contact opmet FUJIFILM
SonoSite of uw plaatselijke vertegenwoordiger.
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Een transducer desinfecteren (onderdompelingsmethode)

1 Reinig de transducer.

2 Meng de desinfectieoplossing die compatibel ismet de transducer, waarbij u de instructies op het label van de
fabrikant opvolgt voor de sterkte van de oplossing en de duur van het contact van het desinfectiemiddel.

3 Dompel de transducer onder in de desinfectieoplossing tot niet meer dan 31-46 cm van het punt waar de kabel de
connector binnenkomt.
Volg de instructies op het label van het desinfectiemiddel voor de duur van het onderdompelen van de
transducer.

4 Spoel volgensde instructies op het label van het desinfectiemiddel tot het punt van de eerdere onderdompeling
en laat vervolgensaan de lucht drogen of veeg droogmet een schone doek.

5 Inspecteer de transducer en kabel op beschadigingen zoals scheurtjes, spleten of vloeistoflekkages.
Bij tekenen van beschadiging gebruikt u de transducer niet en neemt u contact opmet FUJIFILMSonoSite of uw
plaatselijke vertegenwoordiger.

Compatibele desinfectiemiddelen voor standaardtransducers

Hulpmiddel C60xp L38xp HFL38xp HFL50xp L25xp P21xp

NanosonicsTrophon
EPR*+

- Kan worden gebruikt
* Raadpleeg de gebruikshandleiding van de fabrikant voor informatie over en richtlijnen aangaande de werkzaamheid
en geschikt klinisch gebruik.
+Niet goedgekeurd voor gebruik in Canada.

Tabel 7-2Compatibiliteit tussen desinfectieapparaten en standaardtransducers

Desinfectiemiddel C60xp L38xp HFL38xp HFL50xp HSL25xp L25xp P21xp

Accel InterventionWipes

Accel TB-doekjes

AirkemA-33

Alcohol-reagens-ethanol

Tabel 7-3Compatibiliteit tussen desinfectiemiddelen en standaardtransducers
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Desinfectiemiddel C60xp L38xp HFL38xp HFL50xp HSL25xp L25xp P21xp

Anios-doekjes

AniosymeDD1 (5%)

Asepti-HB

Asepti-Wipe II

Bacoban

Baxedin Pre-Op

Carpe Diem TB-doekjes

CaviWipes

Cidalkan

Cidalkan Lingettes

Cidex

CidexOPA

CidexPlus

Cleanisept-doekjes

Clinell universele
desinfecterende doekjes

CloroxGermicidal
kiemdodende doekjes

Tabel 7-3Compatibiliteit tussen desinfectiemiddelen en standaardtransducers (vervolg)
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Desinfectiemiddel C60xp L38xp HFL38xp HFL50xp HSL25xp L25xp P21xp

Control III

Coverage kiemdodende
oppervlaktedoekjes

Coverage Plus kiemdodende
oppervlaktedoekjes

Coverage-spray

DisCide Ultra desinfecterende
handdoekjes

Dispatch-doekjes

Dynacide PA

Echo Clean Lingettes

End-Bac II

Endosporine

Envirocide

Gluco Chlor-doekjes

Waterstofperoxide (3%)

Incidin Plus (1%)

Incidin Plus (3%)

KorsolexExtra

Tabel 7-3Compatibiliteit tussen desinfectiemiddelen en standaardtransducers (vervolg)
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Desinfectiemiddel C60xp L38xp HFL38xp HFL50xp HSL25xp L25xp P21xp

Madacide 1

Medzyme

Metricide OPAPlus

MetriSponge

MikrobacForte 2%

Mikrobac-tissues

Oxivir TB-doekjes

PerCept RT-doekjes

Protex-spray

Protex-doekjes

Sani-Cloth AF

Sani-Cloth AF3

Sani-Cloth-
bleekmiddeldoekjes

Sani-Cloth HB

Sani-Cloth Plus

Sekusept

Staphene

Tabel 7-3Compatibiliteit tussen desinfectiemiddelen en standaardtransducers (vervolg)
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Desinfectiemiddel C60xp L38xp HFL38xp HFL50xp HSL25xp L25xp P21xp

Steranios (2%)

Trigene Advance-doekjes

Tristel Solo

T-Spray

T-Spray II

Virex II 256

VirexTB

Virox5 RTU-doekjes

Wet Task-doekjes

WetWipe-desinfectie

WipesPlusdesinfecterende
doekjes

- Kan worden gebruikt

Tabel 7-3Compatibiliteit tussen desinfectiemiddelen en standaardtransducers (vervolg)

Compatibele desinfectiemiddelen voor transducers voor een specialisme

FUJIFILMSonoSite raadt het gebruik van desinfectiemiddelen van hoog niveau aan bij transducers voor een specialisme.
In de VShoren tot onder andere Cidex, CidexOPA, CidexPlus, Metricide OPAPlusen het NanosonicsTrophon EPR-
desinfectieapparaat tot de 510(k)-goedgekeurde desinfectiemiddelen van hoog niveau compatibelmet FUJIFILM
SonoSite-transducers voor een specialisme.

Compatibiliteit tussen desinfectiemiddelen en apparaat bij transducers voor een specialisme (ICTxp)

Het NanosonicsTrophon EPR-desinfectieapparaat kan worden gebruikt met transducers voor een specialisme.
Raadpleeg de gebruikshandleiding van de fabrikant voor informatie over en richtlijnen aangaande de werkzaamheid en
geschikt klinisch gebruik.
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Compatibiliteit van desinfectiemiddelen met transducers voor een specialisme (ICTxp)

De volgende desinfectiemiddelen zijn geaccepteerd voor gebruikmet transducers voor een specialisme:

Cidex

CidexOPA

CidexPlus

Metricide OPAPlus

Accessoires
Raadpleeg "De standaard of Drievoudige transducerconnector (TTC) reinigen en desinfecteren" op volgende
pagina hieronder voor informatie over het reinigen en desinfecteren van de standaard of Drievoudige
transducerconnector (TTC).

Raadpleeg "Voetschakelaar of ECG-kabel reinigen" op volgende pagina voor informatie over het reinigen van
de voetschakelaar of ECG-kabel.

Gebruik de aanbevelingen voor reinigen en desinfecteren in de instructies van de fabrikant van de
randapparatuur bij het reinigen of desinfecteren van randapparatuur.

WAARSCHUWING Koppel de PowerPark los van de voeding voordat u deze reinigt om een elektrische
schok te voorkomen.

Accessoires reinigen en desinfecteren

Reinig accessoires voordat u deze desinfecteert. U kunt het buitenoppervlak van accessoiresdesinfecterenmet
een aanbevolen desinfectiemiddel. Raadpleeg "Compatibele desinfectiemiddelen voor accessoires" op pagina
277.

Accessoires reinigen en desinfecteren

1 Koppel zo nodig de voeding los en koppel alles kabels los.

2 Reinig de buitenoppervlakken van het accessoiremet een zachte doekdie licht is bevochtigd in een
reinigingsoplossingmetmilde zeep of reinigingsmiddel om deeltjes of lichaamsvloeistoffen te
verwijderen.
Breng de oplossing op de doekaan in plaats van op het oppervlak.

3 Meng de desinfectieoplossing die compatibel ismet het accessoire, waarbij u de instructies op het label
van de fabrikant opvolgt voor de sterkte van de oplossing en de duur van het contact van het
desinfectiemiddel. Raadpleeg "Compatibele desinfectiemiddelen voor accessoires" op pagina 277.

4 Veeg oppervlakken af met de desinfectieoplossing. Raadpleeg "De standaard of Drievoudige
transducerconnector (TTC) reinigen en desinfecteren" op volgende pagina.

5 Laat aan de lucht drogen of veeg droogmet een schone doek.
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De standaard of Drievoudige transducerconnector (TTC) reinigen en desinfecteren

De standaard of TTC reinigen en desinfecteren

U kunt het buitenoppervlak van de standaard of TTC reinigen en desinfecterenmet een aanbevolen reinigingsmiddel of
desinfectiemiddel.

1 Voer een van de volgende opties uit:

Als u de standaard reinigt, koppelt u de voeding los, koppelt u alle kabels los en verwijdert u het systeem.

Als u de TTC reinigt, verwijdert u deze van het systeemplatform.

2 Reinig de oppervlakkenmet een zachte doekdie licht is bevochtigd in een reinigingsoplossingmetmilde zeep of
reinigingsmiddel.
Breng de oplossing op de doekaan in plaats van op het oppervlak.

3 Veeg de oppervlakken af met de desinfectieoplossing. Volg de instructies van de fabrikant voor de
desinfectieoplossing, inclusief de blootstellingsduur en de temperatuur voor effectieve desinfectie.

4 Laat aan de lucht drogen of veeg droogmet een schone doek.

Voetschakelaar of ECG-kabel reinigen

Voetschakelaar reinigen

Gebruik de aanbevelingen voor desinfecteren in de instructies van de fabrikant van de randapparatuur bij het
desinfecteren van de voetschakelaar.

Let op Steriliseer de voetschakelaar niet om beschadigingen te voorkomen. De voetschakelaar is niet bedoeld
voor gebruik in een steriele omgeving.

1 Bevochtig een niet-schurende doekmet een van de volgende producten:

Isopropylalcohol

Zeep en water

Natriumhypochloriet 5,25%(bleekmiddel) verdund 10:1

2 Wring de doekuit totdat deze lichtjes nat is en veeg vervolgens zachtjes of het bevuilde oppervlak totdat het
schoon is.

De ECG-kabel reinigen en desinfecteren (afveegmethode)

Let op Steriliseer de ECG-kabel niet om beschadigingen te voorkomen.

1 Koppel de kabel los van het systeem.

2 Reinig het oppervlakmet een zachte doekdie licht is bevochtigdmet een reinigingsoplossingmetmilde zeep of
reinigingsmiddel.
Breng de oplossing op de doekaan in plaats van op het oppervlak.

3 Veeg de oppervlakkenmet een van de volgende producten af:

Bleek (natriumhypochloriet )

Groene zeep
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4 Laat aan de lucht drogen of veeg droogmet een schone doek.

Compatibele desinfectiemiddelen voor accessoires

Desinfectiemiddel PowerPark-
dockingstation

ECG-
kabel

AC/DC-
voeding

Digitale
videokabel

Drievoudige
transducerconnector

AirkemA-33

Alcohol, ethanol

Alcohol, isopropyl
(100%)

Alcohol, isopropyl
(70%)

Anios-doekjes

AniosymeDD1 (5%)

Anioxyde 1000

Asepti-HB

Asepti-Steryl

Asepti-Wipe II

Baxedin Pre-Op

CaviWipes

Cidalkan

Cidalkan Lingettes

Tabel 7-4Compatibiliteit tussen desinfectiemiddelen en FUJIFILMSonoSite-accessoires
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Desinfectiemiddel PowerPark-
dockingstation

ECG-
kabel

AC/DC-
voeding

Digitale
videokabel

Drievoudige
transducerconnector

Cidalkan-doekjes

Clinell universele
desinfecterende
doekjes

CloroxGermicidal
kiemdodende
doekjes

Control III

Coverage
kiemdodende
oppervlaktedoekjes

Coverage Plus
kiemdodende
oppervlaktedoekjes

Coverage Plus-
doekjes

Coverage-spray

DisCide Ultra
desinfecterende
handdoekjes

Dynacide PA

Echo Clean Lingettes

End-Bac II

Endosporine

Tabel 7-4Compatibiliteit tussen desinfectiemiddelen en FUJIFILMSonoSite-accessoires (vervolg)
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Desinfectiemiddel PowerPark-
dockingstation

ECG-
kabel

AC/DC-
voeding

Digitale
videokabel

Drievoudige
transducerconnector

Envirocide

Gluco Chlor-doekjes

Waterstofperoxide
(3%)

Incidin Plus (1%)

Incidin Plus (3%)

Madacide 1

Medzyme

MikrobacForte 2%

Nu-Cidex

PerCept RT-doekjes

Rely+On PeraSafe

Sani-Cloth-
bleekmiddeldoekjes

Sani-Cloth HB

Sani-Cloth Plus

Simple Chlor

Sporicidin

Tabel 7-4Compatibiliteit tussen desinfectiemiddelen en FUJIFILMSonoSite-accessoires (vervolg)
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Desinfectiemiddel PowerPark-
dockingstation

ECG-
kabel

AC/DC-
voeding

Digitale
videokabel

Drievoudige
transducerconnector

Staphene

Steranios2%

Steranios20%

Super Sani-Cloth

T-Spray

T-Spray II

Trigene Advance-
doekjes

Tristel Solo

Tristel-doekjes

Virex 256

Virex II 256

VirexTB

Virox5 RTU-doekjes

Wet Task-doekjes

Wex-Cide

Tabel 7-4Compatibiliteit tussen desinfectiemiddelen en FUJIFILMSonoSite-accessoires (vervolg)
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Desinfectiemiddel PowerPark-
dockingstation

ECG-
kabel

AC/DC-
voeding

Digitale
videokabel

Drievoudige
transducerconnector

WipesPlus
desinfecterende
doekjes

WoodWyant Ultra-
doekjes

- Kan worden gebruikt

Tabel 7-4Compatibiliteit tussen desinfectiemiddelen en FUJIFILMSonoSite-accessoires (vervolg)
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Veiligheid
Dit gedeelte bevat algemene veiligheidsinformatie over het ultrasone
systeem, de transducers, accessoiresen randapparatuur.

Ergonomische veiligheid
Deze scanrichtlijnen zijn bedoeld om u te helpen uw ultrasone systeem
comfortabel en effectief te gebruiken.

WAARSCHUWING Volg de richtlijnen in dit gedeelte om spier- en
botaandoeningen te voorkomen.
Het gebruik van een ultrasoon systeem kan zijn
gekoppeld aan spier- en skeletaandoeningen (SSA's)
abc,
Het gebruik van een ultrasoon systeemwordt
gedefinieerd als de fysieke interactie tussen de
gebruiker, het ultrasone systeem en de transducer.
Bij het gebruik van een ultrasoon systeem kunt u, net
zoals bij veel andere vergelijkbare fysieke activiteiten,
somsongemakervaren in uw handen, vingers, armen,
schouders, ogen, rug of andere lichaamsdelen. Als u
echter constant of terugkerend symptomen ervaart
zoals ongemak, pijn, kloppingen, tintelingen,
gevoelloosheid, een branderig gevoel of stijfheid, mag
u deze waarschuwingen niet negeren. Raadpleeg
direct een gekwalificeerdemedische hulpverlener.
Symptomen zoals deze kunnen zijn gekoppeld aan

aMagnavita, N., L. Bevilacqua, P. Mirk, A. Fileni, and N. Castellino. “Work-related
Musculoskeletal Complaints in Sonologists.”Occupational Environmental Medicine.
41:11 (1999), 981-988.
bCraig, M. “Sonography: AnOccupational Hazard?” Journal of Diagnostic Medical
Sonography. 3 (1985), 121-125.
cSmith, C.S., G.W. Wolf, G. Y. Xie, andM. D. Smith. “Musculoskeletal Pain in Cardiac
Ultrasonographers: Results of a Random Survey.” Journal of American Society of
Echocardiography. (May1997), 357-362.



SSA's. SSA's kunnen pijnlijk zijn en leiden tot
invaliderende verwondingen aan de zenuwen,
spieren, pezen of andere lichaamsdelen. Voorbeelden
van SSA's zijn carpaletunnelsyndroom en tendinitis.
Hoewel onderzoekers geen definitieve antwoorden
kunnen geven op veel vragen over SSA's, wordt
algemeen aangenomen dat bepaalde factoren zijn
gekoppeld aan het optreden van SSA's, zoals reeds
aanwezigemedische en fysieke omstandigheden,
algehele gezondheid, apparatuur en lichaamshouding
tijdenswerkzaamheden, frequentie van werk, duur
van werken andere fysieke activiteiten die het begin
van SSA's kunnen vergemakkelijkena. In dit gedeelte
worden richtlijnen geboden waarmee u comfortabeler
kunt werken en uw risico op SSA's kan worden
verminderdbc.

aWihlidal, L.M. and S. Kumar. “An InjuryProfile of Practicing DiagnosticMedicalSonographers in Alberta.” International
Journal of Industrial Ergonomics. 19 (1997), 205-216.
bHabes, D.J. and S. Baron. “Health Hazard Report 99-0093-2749.” University of Medicine and Dentistry of New Jersey.
(1999).
cVanderpool, H.E., E.A. Friis, B.S. Smith, and K.L. Harms. “Prevalence of Carpal TunnelSyndrome andOther Work-
relatedMusculoskeletalProblems in CardiacSonographers.” Journal of Medicine. 35:6 (1993), 605-610.

Positioneer het systeem

Minimaliseer de belasting voor de ogen en nek

Plaats het systeem binnen bereik, indienmogelijk.

Pasde hoek van de klinischemonitor of het aanraakpaneel aan om de schitteringen teminimaliseren.

Pasde hoogte aan zodat de klinischemonitor op of iets onder oogniveau staat.

Positioneer uzelf

Ondersteun uw rug tijdens een onderzoek

Gebruik een stoel die uw onderrug ondersteunt, die kan worden afgesteld op de hoogte van uw werkoppervlak,
die een natuurlijke lichaamshouding stimuleert en die snel in hoogte versteld kan worden.

Zit of sta altijd rechtop. Vermijd buigen of bukken.

Minimaliseer reiken en draaien

Gebruik een bed dat in hoogte verstelbaar is.

Plaats de patiënt zo dicht mogelijk bij u.
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Kijk naar voren. Vermijd het draaien van uw hoofd of lichaam.

Beweeg uw gehele lichaam van voren naar achteren en positioneer uw scanarm naast of iets voor u.

Ga staan voor moeilijke onderzoeken om zominmogelijk te hoeven reiken.

Plaats demonitor rechtstreeks voor u.

Stimuleer comfortabele houdingen voor schouders en armen

Houd uw ellebogen dicht bij uw zij.

Ontspan uw schouders in een horizontale positie.

Ondersteun uw armmet een ondersteuningskussen of laat uw arm op het bed rusten.

Stimuleer comfortabele houdingen voor handen, polsen en vingers

Houd de transducer lichtjes in uw vingers vast.

Minimaliseer de drukdie u op de patiënt toepast.

Houd uw pols recht.

Neem pauze, beweeg en wissel activiteiten af
Hetminimaliseren van de scantijd en het nemen van pauzes kan ervoor zorgen dat uw lichaam herstelt
van fysieke activiteiten en kan SSA's voorkomen. Voor sommige ultrasone taken zijn langere pauzesof
meer pauzesnodig. Het simpelweg afwisselen van taken kan echter helpen om sommige
spiergroepen te laten ontspannen terwijl andere spiergroepen actief blijven of worden.

Werkefficiënt door de software- en hardwarefuncties juist te gebruiken.

Blijf in beweging. Vermijd uw lichaam in dezelfde houding te houden door de posities van uw hoofd,
nek, lichaam, armen en benen te variëren.

Voer gerichte oefeningen uit. Gerichte oefeningen kunnen spiergroepen versterken, waardoor SSA's
kunnen worden voorkomen. Neem contact opmet een gekwalificeerdemedische hulpverlener om te
bepalen welke (strek)oefeningen voor u geschikt zijn.

Elektrische veiligheid
Dit systeem voldoet aan de vereisten van EN60601-1 voor inwendig gevoede apparatuur van klasse I en
veiligheidsvereisten voor geïsoleerde patiëntverbindingen van het type BF (transducers) en type CF (ECG-
leads).

Dit systeem voldoet aan de van toepassing zijnde vereisten voor medische apparatuur, die zijn gepubliceerd in
de Canadian StandardsAssociation (CSA), de geharmoniseerde Europese normen en de veiligheidsnormen
van Underwriters Laboratories (UL). Raadpleeg "Normen" op pagina 307.

Neem de volgende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht voor maximale veiligheid.

WAARSCHUWING Gebruik het systeem niet in de buurt van ontvlambare anesthetischemiddelen om het
risico op letsel te vermijden. Dit kan explosies tot gevolg hebben.
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WAARSCHUWING Open de behuizing van het systeem niet om het risico van elektrische schokken of letsel
te vermijden. Alle interne aanpassingen en vervangingenmoeten worden gedaan door
een bevoegde technicus.

WAARSCHUWING Vermijd het risico van elektrische schokken:

Gebruik uitsluitend juist geaarde apparatuur. Gevaar op schokken bestaat als
de voeding niet goed is geaard. Betrouwbaarheid van de aarding kan alleen
worden bereikt als de apparatuur is aangesloten op een stopcontact van
ziekenhuiskwaliteit. De aardingsdraadmag niet worden verwijderd of defect
raken.

Deze apparatuur moet worden aangesloten op een netvoedingmet
beschermende aardverbinding.

Laat geen enkel onderdeel van het systeem (inclusief de streepjescodescanner,
voeding of netsnoeraansluiting), behalve de transducer en ECG-leads, de
patiënt aanraken.

Raakde voeding en de patiënt niet gelijktijdig aan.

Raakhet volgende niet aan:

De connectors voor signaalingang of - uitgang aan de achterzijde van
het ultrasone systeem.

De transducerconnector op het systeem als de transducer of
drievoudige transducerconnector (TTC) is losgekoppeld.

Een ongebruikte TTC-transducerconnector als de TTC is
aangesloten.

Sluit de voeding van het systeem aan op eenMPSOof verlengsnoer.

Voordat u de transducer gebruikt, dient u de transducerkop, -behuizing en -
kabel te inspecteren. Gebruik de transducer niet als de transducer of kabel is
beschadigd.

Schakel demotor uit bij het reinigen.

Gebruik een transducer niet als deze is ondergedompeld voorbij het
gespecificeerde niveau voor reiniging of desinfectie. Raadpleeg
"Probleemoplossing en onderhoud" op pagina 259.

Gebruik uitsluitend accessoiresen randapparatuur die door FUJIFILM
SonoSite wordt aanbevolen, inclusief de voeding. Als u accessoiresen
randapparatuur aansluit die niet door FUJIFILMSonoSite worden
aangeraden, kan dit leiden tot een elektrische schok. Neem contact opmet
FUJIFILMSonoSite of uw plaatselijke vertegenwoordiger voor een lijst met
accessoiresen randapparatuur die verkrijgbaar zijn bij of worden aanbevolen
door FUJIFILMSonoSite.

WAARSCHUWING Vermijd het risico van elektrische schokken en brandgevaar:

Inspecteer de netsnoeren, kabels en stekkers regelmatig. Zorg ervoor dat deze
niet zijn beschadigd.
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Het netsnoer waarmee de voeding van het ultrasone systeem op de netvoeding
is aangesloten, mag alleenmet de voeding worden gebruikt en kan niet worden
gebruikt om andere apparaten om de netvoeding aan te sluiten.

WAARSCHUWING Om letsel bij de gebruiker/omstanders te voorkomen, moet de transducer van de patiënt
worden verwijderd voordat u een defibrillatiepulsmet hoge spanning toepast.

WAARSCHUWING Ter voorkoming van elektrische schokken of elektromagnetische interferentie, dient u de
juiste werking en naleving van de relevante veiligheidsnormen van alle apparatuur te
controleren voorafgaand aan klinisch gebruikt. Als u aanvullende apparatuur op het
ultrasone systeem aansluit, configureert u eenmedisch systeem. FUJIFILMSonoSite
raadt aan dat het systeem, alle combinaties van apparatuur en op het ultrasone systeem
aangesloten accessoires voldoen aan de JACHO-installatievereisten en/of
veiligheidsnormen zoalsAAMI-ES1, NFPA99 of IEC-norm 60601-1-1 en de norm voor
elektromagnetische compatibiliteit IEC 60601-1-2 (Elektromagnetische compatibiliteit),
en zijn gecertificeerd volgens IEC-norm 60950 voor apparatuur voor
informatietechnologie (ITE) of IEC 60601-1.

WAARSCHUWING Omdat het loskoppelen van het netsnoer van de basis van de standaard de enige
methode is om netvoeding volledig van de standaard de verwijderen, dient u ervoor te
zorgen dat u de standaard op een locatie plaatst waar u zo nodig het netsnoer
eenvoudig kunt verwijderen.

WAARSCHUWING Storing in het elektrische-veiligheidsontwerp van aangesloten apparaten kan leiden tot
een spanning op het ultrasone systeem. Het risico van elektrische schokken bij de patiënt
en/of gebruiker minimaliseren: 

Gebruik apparaten vanmedische kwaliteit.

Nadat de aansluitingen zijn gemaakt, test u de elektrische veiligheidmet
elektrische-veiligheidsprocedures van de biomedische afdeling.

Gebruik voor aanvullende bescherming een scheidingstransformator tussen
het aangesloten apparaat en netvoeding.

Let op Gebruik het systeem niet als er een foutmelding verschijnt op het beelddisplay: noteer de
foutcode, neem telefonisch contact opmet FUJIFILMSonoSite of uw plaatselijke
vertegenwoordiger. Schakel het systeem uit door de aan/uit-knop in te drukken en ingedrukt te
houden totdat het systeemwordt uitgeschakeld.

Let op Blokkeer de luchtstroom naar de ventilatiegaten op de voorzijde en achterzijde van het systeem
niet om te voorkomen dat de temperatuur van het systeem en de transducerconnector
oploopt.
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Classificering elektrische veiligheid
Apparatuur van klasse I Het ultrasone systeem is geclassificeerd als apparatuur van klasse I wanneer deze door

de externe voedingsbron wordt gevoed of op de standaard is gemonteerd, omdat de
externe voedingsbron een voedingsbron van klasse 1met beschermende
aardverbinding is.

Opmerking Door wisselstroom gevoede randapparatuur dat met het systeem kan
worden gebruikt, zijn van klasse I en zijn van een afzonderlijke
beschermende aardverbinding voorzien. De aardverbinding kan voor
elk door wisselstroom gevoede randapparatuur worden getest.

Inwendig gevoede apparatuur Ultrasoon systeem niet aangesloten op de netvoeding
Toegepaste onderdelen van
he type BF

Ultrasone transducers

Toegepaste onderdelen van
het type CF

ECG-module/ECG-leads

IPX-7 Ultrasone transducers
IPX-8 Voetschakelaar
Niet AP/APG Voeding ultrasoon systeem, dockingsysteem en randapparatuur. De apparatuur is niet

geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van anesthetica.

Het X-Porte ultrasone systeem van de voeding isoleren
Het X-Porte ultrasone systeemwordt niet volledig van de voeding geïsoleerd door de aan/uit-knop in te drukken. De enige
manier om voeding volledig te verwijderen is om de aan/uit-knop in te drukken, het netsnoer los te koppelen van de basis
van de standaard en alle drie de accuschakelaars in de uit-stand te zetten.

Systeem van voeding isoleren

1 Drukop de aan/uit-knop.

2 Luister of u de audiotoon hoort.

Let op Als u het netsnoer loskoppelt voordat u de toon hoort, kan dit leiden tot verlies van gegevens. Als
u geen toon hoort, is uw systeemmogelijk zo ingesteld dat alle geluiden zijn gedempt. Om
geluiden opnieuw in te stellen, raadpleegt u "Audio-instellingen" op pagina 35 in de X-Porte-help.

3 Koppel het netsnoer los van de basis van de standaard.
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4 Drukalle drie de accuschakelaars naar het symbool ·O. Dit is de stand UIT.

Veiligheid van apparatuur
Volg deze voorzorgsmaatregelen om uw ultrasone systeem, transducer en accessoires te beschermen.

WAARSCHUWING Klap bij het vervoeren van uw systeem altijd de klinischemonitor in en duw de bar op het
platform naar voren in plaats van de bar naar beneden drukken of duwen tegen de
klinischemonitor. Zo voorkomt u letsel door kanteling van het systeem.

Let op Overmatig buigen of draaien van de kabel kan leiden tot storing of onderbroken werking.

Let op Als enig onderdeel van het systeem onjuist wordt gereinigd of gedesinfecteerd, kan dit leiden
tot permanente beschadigingen. Raadpleeg X-Porte-producten reinigen en desinfecteren
voor instructies over reinigen en desinfecteren.

Let op Dompel de transducerconnector niet in oplossingen onder. De kabel is niet vloeistofdicht
voorbij de transducerconnector/kabelaansluiting.

Let op Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunningsmiddel of benzeen of schurende
reinigingsmiddelen op enig onderdeel van het systeem.

Let op Knoei geen vloeistof op het systeem.

Let op Plaats het systeem zodanig dat u toegang hebt tot de aansluiting van het netsnoer op het
stopcontact.

Let op Bedien het ultrasone systeem op hoge hoogtes (meer dan 1948meter boven zeeniveau) altijd
in de standaard.
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Klinische veiligheid
WAARSCHUWING Controleer alle bevestigingen en aansluitingen om letsel te voorkomen.

WAARSCHUWING Gebruik de transducer niet met hoogfrequente chirurgische apparatuur om het risico op
brandwonden te voorkomen. Brandwonden kunnen optreden bij een defect in de aansluiting van
de hoogfrequente chirurgische neutrale elektrode.

WAARSCHUWING Gebruik het systeem niet als het systeem onregelmatig of inconsistent gedrag vertoont.
Onderbrekingen in de scanreeks zijn een teken van een hardwarestoring die voorafgaand aan
gebruikmoet worden gecorrigeerd.

WAARSCHUWING Sommige transducerhulzen bevatten latex van natuurlijk rubber, en talk, stoffen die bij sommige
personen allergische reacties kunnen veroorzaken. FUJIFILMSonoSite raadt u aan patiënten die
gevoelig zijn voor latex en talk te identificeren en zich voor te bereiden zodat u allergische reacties
snel kunt behandelen.

WAARSCHUWING Voer ultrasone procedures zorgvuldig uit. Gebruik het ALARA-principe (AsLow AsReasonably
Achievable, zo laag als redelijkerwijsmogelijk is) en volg informatie over passend gebruikwat
betreft MI en TI.

WAARSCHUWING FUJIFILMSonoSite raadt momenteel niet een specifiekmerkakoestische afstandsstukken aan.
Als een akoestisch afstandsstukwordt gebruikt, moet het eenminimale verzwakking van
0,3 dB/cm/MHzhebben.

WAARSCHUWING Gebruik voor verkoop vrijgegeven, steriele transducerhulzen en steriele koppelingsgel voor
transrectale of transvaginale proceduresof proceduresmet een geleide naald. Breng de
transducerhuls en koppelingsgel niet aan voordat u gereed bent om de procedure uit te voeren.
Verwijder na gebruik de huls voor eenmalig gebruik en voer deze af, en reinig en desinfecteer de
transducer met behulp van een door FUJIFILMSonoSite aanbevolen desinfectiemiddel van hoog
niveau.

WAARSCHUWING Neem het volgende in acht om letsel te voorkomen of het risico op infectie bij de patiënt tot een
minimum te beperken:

Pasgangbare voorzorgsmaatregelen toe bij het inbrengen en in stand houden van een
medisch hulpmiddel voor interventionele procedures.

Toepasselijke training voor interventionele procedures, zoals bepaald door huidige
relevantemedische praktijken, en voor de juiste werking van het ultrasone systeem en de
transducer is vereist. Tijdens vasculaire toegang bestaat er de kansop ernstige
complicaties, inclusief, zonder beperking, het volgende: pneumothorax, arteriële punctie
en verkeerde plaatsing van de geleidingsdraad.

WAARSCHUWING Gebruik de P21xp-naaldgeleiderbeugel niet bij patiëntenmet pacemakers of medische
elektronische implantaten om schade aan het apparaat of letsel bij de patiënt te voorkomen. De
naaldgeleiderbeugel voor de P21xp-transducers bevat eenmagneet die wordt gebruikt om ervoor
te zorgen dat de beugel juist op de transducer is geplaatst. Wanneer het magnetische veld in de
directe omgeving van de pacemaker of eenmedisch elektronisch implantaat komt, kan dit
negatieve gevolgen hebben.

WAARSCHUWING Raakhet ultrasone systeem en de patiënt niet gelijktijdig aan om te voorkomen dat niet-veilige
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spanningsniveausaan de patiënt worden toegediend terwijl een apparaat is aangesloten op de
externe VGA-poort.

Gevaarlijk materiaal
WAARSCHUWING Producten en accessoires kunnen gevaarlijkematerialen bevatten. Als u deze producten

en accessoiresafvoert, dient umilieubewust te handelen en te voldoen aan plaatselijke
en wettelijke voorschriften voor het afvoeren van gevaarlijkematerialen.

Elektromagnetische compatibiliteit
Het ultrasone systeem is getest en voldoet aan de limieten van elektromagnetische compatibiliteit (EMC) voor
medische hulpmiddelen volgens IEC 60601-1-2:2007. Deze limieten zijn bedoeld om een redelijke
bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een gangbaremedische installatie.

WAARSCHUWING Gebruik uitsluitend accessoiresen randapparatuur die door FUJIFILMSonoSite wordt
aangeraden om het risico van verhoogde elektromagnetische emissiesof verminderde
immuniteit te voorkomen. Het aansluiten van accessoiresen randapparatuur die niet
door FUJIFILMSonoSite worden aangeraden, kan leiden tot een storing in uw ultrasone
systeem of anderemedische elektrische apparatuur in uw omgeving. Neem contact op
met FUJIFILMSonoSite of uw plaatselijke vertegenwoordiger voor een lijst met
accessoiresen randapparatuur die verkrijgbaar zijn bij of worden aanbevolen door
FUJIFILMSonoSite. Raadpleeg "Compatibele accessoiresen randapparatuur" op
pagina 294.

Let op Voor medische elektrische apparatuur zijn speciale voorzorgsmaatregelen wat betreft EMC
vereist en deze apparatuur dient volgensdeze instructiesworden geplaatst en bediend. Het is
mogelijk dat hoge niveausuitgestraalde of geleide radiofrequentie (RF) elektromagnetische
interferentie (EMI) van draagbare enmobiele RF-communicatieapparatuur of andere sterke
of nabije RF-bronnen kunnen leiden tot verstoringen van de prestaties van het ultrasone
systeem. Tekenen van verstoringen zijn onder andere verminderde beeldkwaliteit of
vertekende beelden, onregelmatige waarden, niet-werkende apparatuur of ander onjuist
functioneren. Als deze tekenen optreden, dient u de locatie te onderzoeken om de
verstoringsbron te bepalen en de volgende acties te ondernemen om de bron(nen) te
verwijderen.

Schakel apparatuur in de nabijheid uit en aan om verstorende apparatuur te isoleren.

Oriënteer verstorende apparatuur opnieuw of verplaats deze.

Verhoog de afstand tussen verstorende apparatuur en uw ultrasone systeem.

Beheer het gebruik van frequenties nabij de frequenties van het ultrasone systeem.

Verwijder apparatuur die gevoelig is voor EMI.

Verlaag het vermogen van interne bronnen binnen het beheer van uw instelling (zoals
oproepsystemen).

Breng labels aan op apparatuur die gevoelig is voor EMI.
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Leid klinisch personeel op ommogelijke EMI-gerelateerde problemen te herkennen.

Voorkom of verminder EMI door middel van technische oplossingen (zoals
afscherming).

Beperk het gebruik van persoonlijke communicatiemiddelen (mobiele telefoons,
computers) in omgevingenmet apparaten die gevoelig zijn voor EMI.

Deel relevante informatie over EMImet anderen, vooral bij het evalueren van
aankopen van nieuwe apparatuur die EMI kan uitzenden.

Schaf medische apparatuur aan die voldoet aan de EMC-normen van IEC 60601-1-2.

Let op Stapel geen andere apparatuur op het ultrasone systeem en gebruik andere apparatuur niet
nabij of naast het ultrasone systeem. Als u er niet aan ontkomt om andere apparatuur te
stapelen of nabij het ultrasone systeem te gebruiken, dient u te controleren of het systeem
normaalwerkt.

Draadloze overdracht
Het X-Porte ultrasone systeem bevat een IEEE802.11-zender die ISM-frequentiebanden gebruikt van 2412 tot
2484 GHzof 4915 tot 5824 GHz. Er worden vier verschillende transmissiemethoden gebruikt:

IEEE 802.11a (4915 tot 5824 GHz) met Orthogonal FrequencyDivisionMultiplexing (OFDM) bij 11 dBm ±
1,5 dBm bij 54 Mbps

IEEE802.11b (2412 tot 2484 GHz) met Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) bij 16 dBm ± 1,5 dBm bij
11 Mbps

IEEE802.11g (2412 tot 2484 GHz) met Orthogonal FrequencyDivisionMultiplexing (ODFM) bij 13 dBm ±
1,5 dBm bij 54 Mbps

IEEE802.11n (2412 tot 2484GHzof 4915 tot 5824GHz) Orthogonal FrequencyDivisionMultiplexing (ODFM) bij
10 dBm ± 1,5 dBm (802.11an) of bij 12 dBm ± 1,5 dBm (802.11gn)

Elektrostatische ontlading
Let op Elektrostatische ontlading (ESD), of statische schok, is een natuurlijk fenomeen. ESD komt vaak voor

onder lage vochtigheidsomstandigheden, zoals in ruimtesmet verwarming of airconditioning. ESD is een
ontlading van elektrische energie van een geladen lichaam naar eenminder geladen of niet-geladen
lichaam. Demate van ontlading kan significant genoeg zijn om een transducer of ultrasoon systeem te
beschadigen. De volgende voorzorgsmaatregelen kunnen helpen ESD te verminderen: antistatische
sprayop vloerbedekking en linoleum en de aanwezigheid van antistatischematten.

WAARSCHUWING Tenzij u ESD-voorzorgsmaatregelen volgt, dient u de pennen (contacten) of connectorsmet een
label van ESD-gevoelige apparaten niet aan te raken (met het lichaam of draagbaar gereedschap)
en hiermee geen verbinding temaken:
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Als het symbool zich op een rand rondmeerdere connectors bevindt, geldt het symbool voor alle
connectors binnen de rand.
ESD-voorzorgsmaatregelen omvatten het volgende:

Al het betrokken personeelmoet training over ESD ontvangen, inclusief tenminste: een
uitleg over het ESD-waarschuwingssymbool, ESD-voorzorgsmaatregelen, een inleiding
tot de fysica van elektrostatische lading, de spanningsniveausdie bij normaal gebruik
kunnen optreden en de schade die kan ontstaan als apparatuur wordt aangeraakt door
personen die elektrostatisch zijn geladen (IEC 60601-1-2, gedeelte 5.2.1.2 d).

Voorkom dat elektrostatische lading wordt opgebouwd. Gebruik bijvoorbeeld
bevochtiging, geleidende vloerbedekking, niet-synthetische kleding, ionisatoren, en
minimaliserende isolatiematerialen.

Ontlaad uw lichaam aan de aarde.

Gebruik een polsband om uzelf aan het ultrasone systeem of de aarde te binden.
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Scheidingsafstand
Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur en het X-
Porte ultrasone systeem

Het X-Porte ultrasone systeem is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin de uitgestraalde
radiofrequente storing worden beheerst. De klant of gebruiker van het X-Porte ultrasone systeem kan helpen om
elektromagnetische storing te voorkomen door eenminimale afstand aan te houden tussen draagbare enmobiele RF-
communicatieapparatuur (zenders) en het X-Porte ultrasone systeem, volgensde hieronder gegeven aanbevelingen in
overeenstemmingmet het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur.

Nominaal maximaal
vermogen van de

zender
Watt

Scheidingsafstand volgens de frequentie van de zender
m

150 kHz tot 80 MHz
d=1,2 √P

80 MHz tot 800 MHz
d=1,2 √P

800 MHz tot 2,5 GHz
d=2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Voor zenderswaarvan het maximale uitgangsvermogen hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen
scheidingsafstand (d) in meter (m) worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de
frequentie van de zender, waarbij P het nominalemaximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is volgensde
fabrikant van de zender.

Opmerking Bij 80MHzen 800MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing.
Deze richtlijnen zijn mogelijk niet op alle situaties van toepassing. Elektromagnetische voortplanting
wordt beïnvloed door absorptie en reflectie door structuren, voorwerpen en personen.

Tabel 8-1Scheidingsafstand

Compatibele accessoires en randapparatuur
FUJIFILMSonoSite heeft het X-Porte ultrasone systeemmet de volgende accessoiresen randapparatuur getest en geeft
de naleving van de vereisten van IEC 60601-1-2:2007 aangetoond.

U kunt deze FUJIFILMSonoSite-accessoiresen randapparatuur van derden gebruikenmet het X-Porte ultrasone
systeem.

WAARSCHUWING Gebruik van de accessoiresmet anderemedische systemen dan het X-Porte ultrasone systeem
kan leiden tot verhoogde emissiesof verminderde immuniteit van het medische systeem.
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WAARSCHUWING Het gebruik van accessoiresdie niet worden vermeld kan leiden tot verhoogde emissiesof
verminderde immuniteit van het ultrasone systeem.

Beschrijving Maximale kabellengte

HSL25xp-transducera 2,3m

L25xp-transducera 2,3m

L38xp-transducera 1,7m

P21xp-transducera 1,8m

ICTxp-transducera 1,7m

HFL38xp-transducera 1,7m

HFL50xp-transducera 1,7m

C60xp-transducera 1,7m

Streepjescodescanner 1,5m

Accu's (set van 3) -

Klinischemonitor -

Dock -

DVR USB-flashgeheugen (64GB) -

EXG-leads 0,6m (VS/Japan)
0,6m (EU)

ECG-module 1,8m (VS)
1,8m (Japan)
1,8m (EU)

Ethernet-kabel 3m

Voetschakelaar 3m

Kensington-veiligheidskabel 1,8m

PowerPark-dockingstation -

Tabel 8-2Accessoiresen randapparatuur die compatibel zijn met het X-Porte ultrasone systeem
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Beschrijving Maximale kabellengte

Printer (zwart-wit) -

SPMU (Stand Power Management Unit) -

Standaard -

Netsnoer standaard 3,1m

Aanraakpaneel

Drievoudige transducerconnector

Ultrasonemotor

USB-flashgeheugen (16GB)

USB-flashgeheugen (32GB)

USB-flashgeheugen (64GB)

Scheidingstransformator (alleen desktopconfiguratie)b

Netsnoer, scheidingstransformator (alleen
desktopconfiguratie)

Monitorhouder 1,8m (alleen
desktopconfiguratie)

Voeding, monitor (alleen desktopconfiguratie) 1,8m

Voeding (motor, alleen desktopconfiguratie) 1,2m

Netsnoeren (motor enmonitor, alleen desktopconfiguratie) 1m

Muis (alleen desktopconfiguratie) 1,8m

Digitale videokabel (alleen desktopconfiguratie) 0,57m

Tabel 8-2Accessoiresen randapparatuur die compatibel zijn met het X-Porte ultrasone systeem (vervolg)

aDemaximale kabellengte voor transducer wordt gemeten tussen de trekontlastingen. De vermelde lengtesomvatten
niet de lengtes van de kabel op de volgende locaties: onder de trekontlastingen, aan de binnenzijde van de
transducerbehuizing of aan de binnenzijde van de transducerconnector.
bVoordat u Desktop X-Porte in elkaar zet, moet u de ingangs-/uitgangsspanningen op de scheidingstransformator
configureren. Onjuiste spanningsinstellingen kunnen de apparatuur beschadigen. Raadpleeg voor instructies de Toroid
Superior TransformersVoltage SelectionsWseries IsoBox (Spanningsselecties superieure toroïdale transformators
IsoBox serieW) diemet de scheidingstransformator worden geleverd.
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Verklaring van de fabrikant
In de tabellen van dit gedeelte worden de beoogde gebruikersomgeving en EMC-nalevingsniveaus van het
systeem vermeld. Voor maximale prestaties dient u ervoor te zorgen dat het systeemwordt gebruikt in de
omgevingen die in deze tabelworden vermeld.

Het systeem is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving.

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving

RF-emissiesClSPR 11 Groep 1 Het X-Porte ultrasone systeem gebruikt alleen RF-energie
voor de interne werking. De RF-emissie is daarom zeer gering
en het is onwaarschijnlijk dat deze storing veroorzaakt in
elektronische apparatuur in de omgeving van de generator.

RF-emissiesClSPR 11 Klasse A Het X-Porte ultrasone systeem is geschikt voor gebruik in alle
gebouwen, uitgezonderd van woningen en gebouwen die
rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare elektriciteitsnet.

Harmonische emissies
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spanningsfluctuaties en
flikkeringen IEC 61000-3-3

Voldoet

Tabel 8-3Verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische emissies

Het systeem is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving.

Immuniteitstest Testniveau
IEC 60601 Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving

Elektrostatische
ontlading (ESD) IEC
61000-4-2

± 2,0 KV, ±
4,0 KV,
± 6,0 KV
contact
± 2,0 KV, ±
4,0 KV,
± 8,0 KV lucht

± 2,0 KV, ± 4,0 KV,
± 6,0 KV contact
± 2,0 KV, ± 4,0 KV,
± 8,0 KV lucht

De vloerbedekkingmoet bestaan uit hout,
beton of keramische tegels. Als vloeren zijn
bedekt met synthetischmateriaal, moet de
relatieve vochtigheid tenminste 30%zijn.

Snelle elektrische
overgangsstroom/burst
IEC 61000-4-4

± 2 KV voor
voedingslijnen
± 1 KV voor
signaallijnen

± 2 KV voor
voedingslijnen
± 1 KV voor
signaallijnen

De kwaliteit van de netvoedingmoet
geschikt zijn voor een normale
commerciële omgeving of
ziekenhuisomgeving.

Tabel 8-4Verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit
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Immuniteitstest Testniveau
IEC 60601 Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving

Stroomstoot
IEC 61000-4-5

± 1 KV lijn(en)
naar lijn(en)
± 2 KV lijn(en)
naar aarde

± 1 KV lijn(en)
naar lijn(en)
± 2 KV lijn(en)
naar aarde

De kwaliteit van de netvoedingmoet
geschikt zijn voor een normale
commerciële omgeving of
ziekenhuisomgeving.

Spanningsval, korte
onderbrekingen en
spanningsfluctuaties in
de stroomtoevoerlijnen
IEC 61000-4-11

<5%UT
(>95%daling
in UT)
gedurende
0,5 cyclus
40%UT
(60%daling in
UT)
gedurende 5
cycli
70%UT
(30% daling in
UT)
gedurende 25
cycli
<5%UT
(>95%daling
in UT)
gedurende
5 seconden

<5%UT
(95%daling in UT)
gedurende
0,5 cyclus
40%UT
(60%daling in UT)
gedurende 5 cycli
70%UT
(30% daling in UT)
gedurende 25 cycli
<5%UT
(>95%daling in
UT) gedurende
5 seconden

De kwaliteit van de netvoedingmoet
geschikt zijn voor een normale
commerciële omgeving of
ziekenhuisomgeving. Als de gebruiker van
het FUJIFILMSonoSite ultrasone systeem
vereist dat het systeem ookgedurende
stroomuitval continu blijft werken, wordt
aanbevolen om het FUJIFILMSonoSite
ultrasone systeem te voeden vanaf een
UPSof een accu.

Door netfrequentie
opgewekt magnetisch
veld IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m Als vertekeningen van het beeld optreden,
kan het noodzakelijk zijn om het FUJIFILM
SonoSite ultrasone systeem verder van de
bronnen van door netfrequentie
opgewektemagnetische velden te
verplaatsen of magnetische afscherming
te plaatsen. Het door netfrequentie
opgewektemagnetische veld dient te
worden gemeten in de beoogde plaats van
installatie om te garanderen dat dit veld
voldoende laag is.

Tabel 8-4Verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit (vervolg)
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Immuniteitstest Testniveau
IEC 60601 Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving

Geleide RF
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz tot 80
MHz

3 Vrms Draagbare enmobiele
radiofrequentiecommunicatieapparatuur
(RF-communicatieapparatuur) mag niet
dichter bij enig deel van het FUJIFILM
SonoSite ultrasone systeem, inclusief de
kabels, gebruikt worden dan de
aanbevolen scheidingsafstand berekend
aan de hand van de formule die van
toepassing is op de frequentie van de
zender.
Aanbevolen scheidingsafstand
d =1,2 √P

Uitgezonden RF
IEC 61000-4-3

3 Vim
80MHz tot 2,5
GHz

3 V/m d =1,2 √P
80MHz tot 800MHz
d =2,3 √P
800MHz tot 2,5 GHz
WaarbijP het maximale nominale
uitgangsvermogen van de zender in watt
(W) is volgensde fabrikant van de zender
en d de aanbevolen scheidingsafstand in
meter (m) is.
De door vaste RF-zenders uitgestraalde
veldsterkte, zoals vastgesteld door
elektromagnetischemeting van de
locatiea, moetlager zijn dan het
nalevingsniveau in elk frequentiebereikb.
Er kan storing optreden in de omgeving
van apparatuur die van onderstaand
symbool is voorzien:

(IEC 60417 nr. 417-IEC-5140: "Bron van
niet-ioniserende straling")

Opmerking UT is de netspanning vóór toepassing van het testniveau. Bij 80 MHzen 800 MHzgeldt het
hogere frequentiebereik.
Deze richtlijnen zijn mogelijk niet op alle situaties van toepassing. Elektromagnetische
voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en
mensen.

Tabel 8-4Verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit (vervolg)
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FCC-waarschuwingWijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij die verantwoordelijk is
voor naleving kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, teniet doen.

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Bediening is onderhevig aan de volgende twee voorwaarden:

Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.

Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werken kan
veroorzaken.

aDe veldsterkte van vaste zenders, zoals basisstations voor (mobiele/draadloze) radiotelefoonsen landmobiele radio's,
amateurradio's, AM- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen, kan theoretisch niet nauwkeurig worden voorspeld.
Voor het vaststellen van de elektromagnetische omgeving door vaste RF-zenders dient een elektromagnetisch
locatieonderzoek te worden overwogen.Wanneer op de gebruikslocatie van het FUJIFILMSonoSite ultrasone systeem
de gemeten veldsterkte het bovenvermelde van toepassing zijnde radiofrequente compliantieniveau overschrijdt, dient te
worden gecontroleerd of het FUJIFILMSonoSite ultrasone systeem normaalwerkt. Bij constatering van afwijkende
prestaties kunnen aanvullendemaatregelen nodig zijn zoals het verdraaien of verplaatsen van het FUJIFILMSonoSite
ultrasone systeem.
bBinnen het frequentiebereik van 150 kHz tot 80MHzmoet de veldsterkteminder zijn dan 3 V/m.

Vereisten voor immuniteitstests

Het X-Porte ultrasone systeem voldoen aan de vereisten voor essentiële prestaties die worden vermeld in IEC 60601-1-2
en IEC 60601-2-37. Resultaten van immuniteitstests tonen dat het X-Porte ultrasone systeem voldoet aan deze vereisten
en vrij is van het volgende:

Ruis op een golfvorm, artefacten op of vertekeningen van een beeld of fouten in een weergegeven numerieke
waarde die niet kunnen worden toegewezen aan fysiologische effecten en die een diagnose kunnen veranderen

Weergave van onjuiste numerieke waarden die worden geassocieerdmet de uit te voeren diagnose

Weergave van onjuiste veiligheidsgerelateerde indicaties

Productie van onbedoelde of overmatige ultrasone output

Productie van ongewenste of overmatige oppervlaktetemperatuur van transducers

Productie van ongewenste of ongecontroleerde bewegingen van transducers die zijn bedoeld voor
intracorporaal gebruik

Symbolen op labels
De volgende symbolen worden gebruikt op de producten, verpakkingen en containers.

Symbool Definitie

Wisselstroom

Tabel 8-5Symbolen op labels
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Symbool Definitie

Apparaat van klasse 1, geeft verklaring van de fabrikant aan voor naleving van bijlage VII van
93/42/EEC

Apparaat van klasse 1 dat moet worden geverifieerd door het betreffende orgaan voor
sterilisatie- of metingsfuncties of apparaat van klasse IIa, IIb of III dat moet worden geverifieerd
of gecontroleerd door het betreffende orgaan volgens van toepassing zijnde bijlage(n) van
93/42/EEC

Let op, raadpleeg de gebruikershandleiding

Apparaat voldoet aan de relevante Australische regelgevingen voor elektronische apparatuur

Batchcode, datumcode of partijcode, type controlenummer

Biologisch risico

Apparaat voldoet aan de relevante Braziliaanse regelgevingen voor medische elektrische
apparatuur

Certificeringsmarkering Canadian StandardsAssociation. De 'C' en 'US' naast dezemarkering
geven aan dat het product is geëvalueerd volgensde van toepassing zijnde CSA- en ANSI/UL-
normen voor gebruik in, respectievelijkCanada en de VS.

Certificeringsmarkering onderdelen Canadian StandardsAssociation

Tabel 8-5Symbolen op labels (vervolg)
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Symbool Definitie

Catalogusnummer

Gescheiden van ander huishoudelijk afval inzamelen (raadpleeg Europese richtlijn
93/86/EEC). Raadpleeg plaatselijke voorschriften voor het afvoeren.

Recycling golfkarton

Fabricagedatum

Fabrikant en, indien op dezelfde locatie, fabricagedatum

Gelijkstroom (DC)

Niet nat laten worden

Niet meer dan # hoog stapelen,waarbij # het getal op het label is

Elektrostatisch gevoelige apparatuur

Tabel 8-5Symbolen op labels (vervolg)
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Symbool Definitie

Apparaat voldoet aan de relevante FCC-regelgevingen voor elektronische apparatuur

Breekbaar

GEL Gel

Gesteriliseerdmet bestraling

Gesteriliseerdmet ethyleenoxide

Heet

Hulpmiddel zendt een statisch (DC) magnetisch veld uit

Niet-ioniserende straling

Recycling papier

Serienummer, type controlenummer

Temperatuurbeperking

Limiet atmosferische druk

Tabel 8-5Symbolen op labels (vervolg)
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Symbool Definitie

Vochtigheidsbeperking

Onderdompelbaar. Beschermd tegen tijdelijke onderdompeling.

Waterdichte apparatuur. Beschermd tegen langdurige onderdompeling.

Transducer voorzichtig hanteren

Volg de instructies van de fabrikant voor de desinfectietijd

Transducer desinfecteren

Toegepast onderdeel type van het type BF
(B = lichaam , F = zwevend toegepast onderdeel)

Defibrillatiebestendig toegepast onderdeel van het type CF

LabelUnderwriter’s Laboratories

Logo Pollution Control. (Van toepassing op alle onderdelen/producten die staan vermeld in de
China RoHS-weergavetabel.Wordt mogelijk niet vermeld op de buitenzijde van sommige
onderdelen/producten wegensbeperkte ruimte.)

Markering China CompulsoryCertificate ('CCC-markering'). Een verplichte
veiligheidsmarkering voor naleving van de Chinese nationale normen voor veel producten die
worden verkocht in de VolksrepubliekChina.

Tabel 8-5Symbolen op labels (vervolg)
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Symbool Definitie

Volg de gebruiksaanwijzing

WAARSCHUWING: 
Sluit uitsluitend
accessoiresen
randapparatuur
aan die door
FUJIFILMSonoSite
zijn aanbevolen

WAARSCHUWING: sluit uitsluitend accessoiresen randapparatuur aan die door FUJIFILM
SonoSite zijn aanbevolen

Erkende vertegenwoordiger in de Europese gemeenschap

Equipotentialiteit

Duwen verboden
Duw niet tegen demonitor. Systeem kan kantelen door duwen of tegen demonitor leunen.

Tabel 8-5Symbolen op labels (vervolg)

Specificaties
Raadpleeg "Compatibele accessoiresen randapparatuur" op pagina 294 voor informatie over accessoiresen
randapparatuur.

Afmetingen

Standaard

Lengte 67,1 cm
Breedte 53,8 cm
Hoogte (maximaal) 162,6 cm
Hoogte (minimaal) 107,2 cm
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Klinische monitor

Lengte (buitenafmetingen) 47,8 cm
Hoogte (buitenafmetingen) 36 cm
Diagonaal (weergavegebied) Minimaal 43 cm

Aanraakpaneel

Lengte (buitenafmetingen) 40,8 cm
Hoogte (buitenafmetingen) 25,8 cm
Diagonaal (weergavegebied) 30,7 cm

Omgevingslimieten
Opmerking De limieten voor temperatuur, druken vochtigheid zijn alleen van toepassing op het ultrasone systeem en

de transducers.

Bediening

Systeem en transducer

10-40 °C, 15-95%RV

800 tot 1060 hPa (0,79 tot 1,05 ATM)

Verzending en opslag

Systeem en transducer

-35-60°C, 15-95%RV

500 tot 1060 hPa (0,5 tot 1,05 ATM)

Elektrisch
Ingangsspanning: 100-240 V~50/60 Hzmaximaal 6,0 A

Beeldvormingsmodi
2D (256 grijstinten)

Color Power Doppler (CPD) (256 kleuren)

Color Doppler (Color) (256 kleuren)

M-mode

ContinuousWave (CW) Doppler

Ookbeschikt het systeem over geavanceerde beeldvormingstechnologieën:
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Tissue Doppler Imaging (TDI)

Tissue Harmonic Imaging (THI)

Opslagcapaciteit voor beelden en videoclips
Het aantal beelden en videoclips dat u kunt opslaan is afhankelijk van de beeldvormingsmodusen
bestandsindeling.

Normen

Normen voor elektromechanische veiligheid

Norm Beschrijving

IEC 60601-1:1988 Medische elektrische apparatuur - deel 1. Algemene vereisten voor
veiligheid (2e editie, inclusief amendementen 1 en 2).

IEC 60601-2-37:2001 +
amendement A1:2004

Bijzondere eisen voor de veiligheid van ultrasonischemedische
diagnostische en bewakingsapparatuur; zoals toegepast op IEC 60601-
1:1988, medische elektrische apparatuur - deel 1. Algemene vereisten voor
veiligheid (2e editie, inclusief amendementen 1 en 2); inclusief alle nationale
verschillen die noodzakelijk zijn om te voldoen aan de certificering van het
IECEECB-schema.

IEC 60601-1-1:2000 Medische elektrische apparatuur - deel 1-1. Algemene vereisten voor
veiligheid - gedeelte 1-1. Secundaire norm. Veiligheidseisen voor medisch-
elektrische systemen.

IEC 60601-1-4:2000 Medische elektrische apparatuur - deel 1-4. Algemene vereisten voor
veiligheid - gedeelte 1-4. Secundaire norm. Programmeerbare elektrische
medische systemen.

EC 60601-1:2005/A1:2012 Medische elektrische apparatuur - deel 1: Algemene vereisten voor
basisveiligheid en essentiële prestaties.

IEC 60601-2-37:2007 Medische elektrische apparatuur - deel 2-37: Bijzondere eisen voor de
basisveiligheid en essentiële prestaties van ultrasonischemedische
diagnostische en bewakingsapparatuur; zoals toegepast op IEC 60601-
1:2005/A1:2012, Medische elektrische apparatuur - deel 1: Algemene
vereisten voor basisveiligheid en essentiële prestaties (3e editie inclusief
amendement 1); inclusief alle nationale verschillen die noodzakelijk zijn om
te voldoen aan de certificering van het IECEECB-schema.

Tabel 8-6Normen voor elektromechanische veiligheid
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Norm Beschrijving

IEC 61157:2007 Standaardmethode voor het rapporteren van het akoestische vermogen
vanmedische diagnostische ultrasone apparatuur.

Tabel 8-6Normen voor elektromechanische veiligheid (vervolg)

Classificering EMC-normen

Norm Beschrijving

IEC 60601-1-2:2007 Medische elektrische apparatuur. Algemene vereisten voor basisveiligheid en essentiële
prestaties - Secundaire norm. Elektromagnetische compatibiliteit. Vereisten en tests.

CISPR 11:2004 Kenmerken elektromagnetische verstoringen industriële, wetenschappelijke enmedische
(ISM) radiofrequente apparatuur - Beperkingen enmeetmethoden.

Tabel 8-7Classificering EMC-normen

Als het ultrasone systeem, het dockingsysteem, de accessoiresen randapparatuur samen zijn geconfigureerd is de
classificatie: groep 1, klasse A.

DICOM-norm
NEMAPS3.15: 2000, Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM) - deel 15: Veiligheidsprofielen.

Het systeem voldoet aan de DICOM-norm zoalswordt gespecificeerd in het X-Porte DICOMConformance Statement dat
beschikbaar is opwww.sonosite.com.Dit Statement biedt informatie over het doel, de kenmerken, de configuratie en de
specificaties van de netwerkverbindingen die door het systeemworden ondersteund.

HIPAA-norm
Het systeem bevat beveiligingsinstellingen waarmee u kunt voldoen aan de van toepassing zijnde beveiligingsvereisten uit
de HIPAA-norm. Gebruikers zijn eindverantwoordelijk voor de beveiliging en bescherming van alle elektronisch
beschermde gezondheidsinformatie die op het systeemwordt verzameld, opgeslagen, bekeken en verzonden.

The Health Insurance and Portability and AccountabilityAct, Pub.L. Nr. 104-191 (1996). 45 CFR 160, Algemene
administratieve vereisten.

45 CFR 164, Beveiliging en privacy.
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Akoestisch vermogen
Dit gedeelte bevat informatie over het ALARA-principe (AsLow As
ReasonablyAchievable, zo laag als redelijkerwijsmogelijk is), de
vermogensweergavenorm en tabellen voor akoestisch vermogen en
akoestische intensiteit. Deze informatie is van toepassing op het ultrasone
systeem, de transducer, accessoiresen randapparatuur.

ALARA-principe
ALARA is de richtlijn voor het gebruik van diagnostisch ultrageluid.
Echografisten en andere gekwalificeerde gebruikers van het ultrasone
systeem bepalenmet behulp van gezond verstand en inzicht de blootstelling
die 'zo laag als redelijkerwijsmogelijk is'. Er is geen set met regels om voor elke
situatie de juiste blootstelling te bepalen. De gekwalificeerde ultrasone
gebruiker bepaalt demeest geschiktemanier om blootstelling laag te houden
en biologische effecten tot eenminimum te beperken, terwijl een diagnostisch
onderzoekwordt verkregen.

Er is grondige kennis vereist van de beeldvormingsmodi, demogelijkheden
van de transducer, de instelling van het systeem en de scantechniek. De
beeldvormingsmodusbepaalt de aard van de ultrasoonbundel. Een
stationaire straal leidt tot meer geconcentreerde blootstelling dan een
gescande bundel, waarbij blootstellingmeer over het oppervlakwordt
verdeeld. Demogelijkheden van de transducer zijn afhankelijk van de
frequentie, doordringing, resolutie en het gezichtsveld. De
standaardsysteempresetsworden bij het begin van elke nieuwe patiënt
opnieuw ingesteld. De systeeminstellingen tijdenshet onderzoekworden
bepaald door de scantechniek van de gekwalificeerde gebruiker van het
ultrasone systeem in combinatie met de variabiliteit van patiënten.

Tot de variabelen die bepalen hoe de gekwalificeerde gebruiker van het
ultrasone systeem het ALARA-principe toepast, behoren de lichaamsgrootte
van de patiënt, de locatie van het bot ten opzichte van het brandpunt, de
verzwakking in het lichaam en de blootstellingstijd aan ultrageluid. Met name
de blootstellingstijd is een nuttige variabele omdat de gekwalificeerde



gebruiker van het ultrasone systeem deze kan controleren. Demogelijkheid om de blootstelling in de loop van de tijd te
beperken, ondersteunt het ALARA-principe.

ALARA-principe toepassen
De beeldvormingsmodusvan het systeem, die door de gebruiker van het ultrasone systeemwordt geselecteerd, wordt
bepaald door de vereiste diagnostische informatie. 2D-beeldvorming levert anatomische informatie; CPD-beeldvorming
biedt informatie over de energie of amplitudesterkte van het Doppler-signaal in de loop van de tijd op een bepaalde
anatomische locatie en wordt gebruikt om de aanwezigheid van bloedstroom te detecteren; kleurenbeeldvorming levert
informatie over de energie of amplitudesterkte van het Doppler-signaal in de loop van de tijd op een bepaalde
anatomische locatie en wordt gebruikt om de aanwezigheid, snelheid en richting van bloedstroom te detecteren; Tissue
Harmonic Imaging gebruikt hogere ontvangen frequenties om onduidelijkheid en artefacten te verminderen en resolutie
op het 2D-beeld te verbeteren. Als de gekwalificeerde gebruiker van het ultrasone systeem de aard van de gebruikte
beeldvormingsmodusbegrijpt, kan het ALARA-principe beter worden toegepast.

Passend gebruik van ultrageluid betekent het beperken van ultrageluid tot situatieswaarin het medisch nuttig is en het
beperken van blootstelling van de patiënt tot het laagste ultrasone vermogen gedurende de kortst mogelijke tijd die nodig
is om geaccepteerde diagnostische resultaten te verkrijgen. Hoewel er geen directe gebruikersbedieningselementen voor
akoestisch vermogen zijn, kunnen gebruikers het akoestische vermogen indirect regelen door de diepte te variëren.
Beslissingen die passend gebruik ondersteunen, zijn gebaseerd op het type patiënt, het onderzoekstype, de geschiedenis
van de patiënt, het gemakof demoeilijkheid van het verkrijgen van diagnostisch nuttige informatie enmogelijk plaatselijke
verhitting van de patiënt wegensde oppervlakte temperatuur van de transducer. Raadpleeg "Stijging van de
oppervlaktetemperatuur van de transducer" op pagina 315. Als het hulpmiddel slecht functioneert, zijn er redundante
bedieningselementen die het vermogen van de transducer begrenzen. Dit wordt bereikt door een elektrisch ontwerp
waarmee zowel de stroom als de spanning van de voeding naar de transducer worden beperkt.

De echografist gebruikt de systeembedieningselementen om de beeldkwaliteit af te stellen en het ultrasone vermogen te
beperken. De systeembedieningselementen zijn onderverdeeld in drie categorieënmet betrekking tot vermogen:
bedieningselementen die het vermogen direct beïnvloeden, bedieningselementen die het vermogen indirect beïnvloeden
en ontvangerbedieningselementen.

Directe en indirecte bedieningselementen en ontvangerbedieningselementen
Directe bedieningselementen Het systeem heeft geen direct gebruikersbedieningselement voor vermogen. In plaats
daarvan is het systeem zo ontworpen dat het vermogen automatisch wordt aangepast om voor alle beeldvormingsmodi te
garanderen dat akoestische en thermische limieten niet worden overschreden. Omdat er geen direct
gebruikersbedieningselement is voor vermogen, dient de echografist te vertrouwen op het regelen van de
blootstellingsduur en scantechniekom het ALARA-principe toe te passen.

Voor alle beeldvormingsmodiwordt de temporaalgemiddelde spatiële-piekintensiteit (ISPTA) van 720 mW/cm2 niet
overschreden. Bij sommige transducers in sommige beeldvormingsmodi kunnen demechanische index (MI) en
thermische index (TI) waarden groter dan 1,0 overschrijden. Voor het oftalmologische of orbitale onderzoek is het
akoestische vermogen beperkt tot de volgende waarden: ISPTAoverschrijdt 50 mW/cm2 niet; TI overschrijdt 1,0 niet en
MI overschrijdt 0,23 niet. Gebruikers van het ultrasone systeem kunnen deMI- en TI-waarden aan de rechterzijde van de
klinischemonitor bewaken en aan de hand daarvan het ALARA-principe toepassen. Raadpleeg BSEN 60601-2-
37:2001: bijlage HH voor meer informatie over MI en TI.
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Indirecte bedieningselementen De bedieningselementen die vermogen indirect beïnvloeden zijn
bedieningselementen waarmee de beeldvormingsmodus, stilzetten en diepte worden geregeld. De
beeldvormingsmodusbepaalt de aard van de ultrasoonbundel. Stilzetten stopt al het ultrasone vermogen,
maar het laatste beeld blijft op het schermweergegeven. Stilzetten kan worden gebruikt door de gebruiker van
het ultrasone systeem om blootstellingsduur te beperken bij het bestuderen van een beeld en het houden van
de positie van een sonde tijdenseen scan. Sommige bedieningselementen, zoals diepte, tonen een ruwe
overeenkomstmet het vermogen en kunnen worden gebruikt omMI of TI indirect te verminderen. Raadpleeg
"Richtlijnen voor het verminderen vanMI en TI" beneden.

Ontvangerbedieningselementen De ontvangerbedieningselementen zijn de bedieningselementen voor
versterking. Ontvangerbedieningselementen beïnvloeden het vermogen niet. Deze dienen, indienmogelijk, te
worden gebruikt om beeldkwaliteit te verbeteren voordat bedieningselementen worden gebruikt die het
vermogen direct of indirect beïnvloeden.

Akoestische artefacten
Een akoestisch artefact is informatie, die in een beeld aanwezig of afwezig is, die de vastgelegde structuur of
flow niet juist weergeeft. Er zijn nuttige artefacten die helpen bij diagnosesen artefacten die de juiste
interpretatie belemmeren. Voorbeelden van artefacten zijn schaduwen, doorgaande transmissies, aliasing,
nagalm en komeetstaarten.

Raadpleeg de volgende referentie voor meer informatie over het detecteren en interpreteren van akoestische
artefacten:

Kremkau, FrederickW.DiagnosticUltrasound: Principles and Instruments. 7th ed.,W.B. Saunders
Company, (Oct. 17, 2005).

Richtlijnen voor het verminderen van MI en TI
Hieronder volgen algemene richtlijnen voor het verminderen vanMI of TI. Alsmeerdere parametersworden
opgegeven, kunnen de beste resultaten worden behaald door deze parameters gelijktijdig te verlagen. In
sommigemodi heeft het wijzigen van deze parameters geen invloed opMI of TI. Het wijzigen van andere
parameters kan ook resulteren inMI- en TI-reducties. Let op deMI- en TI-waarden rechts in het scherm.

Transducer Diepte

C60xp ↑

HFL38xp ↑

HFL50xp ↑

HSL25xp ↑

ICTxp ↑

Tabel 9-1Richtlijnen voor het verminderen vanMI
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Transducer Diepte

L25xp ↑

L38xp ↑

P21xp ↑

↓Verminder of verlaag de instelling van de parameter omMI te verminderen.
↑Vergroot of verhoog de instelling van de parameter omMI te verminderen.

Tabel 9-1Richtlijnen voor het verminderen vanMI (vervolg)

Transducer
CPD-instellingen

Diepte
Breedte vak Hoogte vak Diepte vak PRF Diepte Optimaliseren

C60xp ↑ ↑ ↑(Diepte)

HFL38xp ↑ ↑ ↓(Diepte)

HFL50xp ↑ ↑ ↓(Diepte)

HSL25xp ↑ ↓(Diepte)

ICTxp ↑ ↑(Diepte)

L25xp ↑ ↓(Diepte)

L38xp ↑ ↓(Diepte)

P21xp ↑ ↓(PRF)

↓Verminder of verlaag de instelling van de parameter omMI te verminderen.
↑Vergroot of verhoog de instelling van de parameter omMI te verminderen.

Tabel 9-2Richtlijnen voor het verminderen van TI (TIS, TIC, TIB)

Vermogensweergave
Het systeem voldoet aan de AIUM-norm (American Institute of Ultrasound inMedicine) voor vermogensweergave voor
MI en TI (raadpleeg "Gerelateerde begeleidende documenten" op pagina 315). In de volgende tabelwordt voor elke
transducer en bedieningsmodusaangegeven wanneer de TI of MI groter is dan of gelijk is aan een waarde van 1,0, en
zodoendemoet worden weergegeven.
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Transducermodel Index 2D/M-mode CPD/Kleur PW Doppler CW Doppler

C60xp MI Ja Ja Ja -

TIC, TIB of
TIS

Ja Ja Ja -

HFL38xp MI Ja Ja Ja -

TIC, TIB of
TIS

Nee Nee Ja -

HFL50xp MI Ja Ja Nee -

TIC, TIB of
TIS

Nee Nee Ja -

HSL25xp MI Ja Ja Nee -

TIC, TIB of
TIS

Nee Nee Ja -

ICTxp MI Ja Nee Ja -

TIC, TIB of
TIS

Nee Nee Ja -

L25xp MI Ja Ja Nee -

TIC, TIB of
TIS

Nee Nee Ja -

L38xp MI Ja Ja Ja -

TIC, TIB of
TIS

Ja Nee Ja -

P21xp MI Ja Ja Ja Nee

Tabel 9-3 TI of MI ≥ 1,0
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Transducermodel Index 2D/M-mode CPD/Kleur PW Doppler CW Doppler

TIC, TIB of
TIS

Ja Ja Ja Ja

Zelfs alsMIminder is dan 1,0, biedt het systeem een doorlopende weergave vanMI in realtime in alle
beeldvormingsmodi in stappen van 0,1.
Het systeem voldoet aan de normen voor vermogensweergave voor TI en biedt een doorlopende weergave
van TI in realtime in alle beeldvormingsmodi in stappen van 0,1.
De TI bestaat uit drie indicesdie door de gebruiker kunnen worden geselecteerd, en slechts een van deze
wordt weergegeven. Om de TI juist weer te geven en te voldoen aan het ALARA-principe, selecteert de
gebruiker een geschikte TI op basis van het specifieke onderzoekdat wordt uitgevoerd. FUJIFILMSonoSite
levert een kopie vanAIUMMedicalUltrasound Safety (Veiligheid vanmedische ultrageluidstoepassingen)
die richtlijnen bevat om te bepalen welke TI geschikt is (raadpleeg "Gerelateerde begeleidende documenten"
op pagina 1).

Tabel 9-3 TI of MI ≥ 1,0 (vervolg)

Nauwkeurigheid vanMI- en TI-uitvoerweergave
Het nauwkeurigheidsresultaat voor deMI wordt statisch vermeld. Met 95%zekerheid ligt 95%van de gemetenMI-
waarden binnen +18%tot -25%van de weergegevenMI-waarden of binnen +0,2 van de weergegeven waarde, welke
waarde groter is.

Het nauwkeurigheidsresultaat voor de TI wordt statisch vermeld. Met 95%zekerheid ligt 95%van de gemeten TI-
waarden binnen +21%tot -40%van de weergegeven TI-waarden of binnen +0,2 van de weergegeven waarde, welke
waarde groter is. De waarden zijn gelijk aan +1 dB to -3 dB.

Een weergegeven waarde van 0,0 voor MI of TI betekent dat de berekende schatting voor de indexminder dan 0,05 is.

Factoren die bijdragen aan onzekerheid van de weergave
De netto onzekerheid van de weergegeven indiceswordt afgeleid door de gekwantificeerde onzekerheid uit drie bronnen
te combineren: meetonzekerheid, systeem- en transducersvariabiliteit en gemaakte engineering-aannamesen -
schattingen bij het berekenen van de weergegeven waarden.

Meetfouten van de akoestische parameters bij het opnemen van referentiegegevenszijn de grootste foutenbron die
bijdraagt aan de onzekerheid van de weergave. Demeetfout wordt beschreven in "Nauwkeurigheid en onzekerheid van
akoestischemetingen" op pagina 358.

De weergegevenMI- en TI-waarden zijn gebaseerd op berekeningen die een set metingen van akoestisch vermogen
gebruiken, die zijn gemaakt met een ultrasoon systeemmet één referentie en een transducer met één referentie die
representatief is voor de populatie van transducers van dat type. Het referentiesysteem en de referentietransducer
worden gekozen uit eenmonsterpopulatie van systemen en transducers uit eerdere productie-eenheden en worden
geselecteerd op basis van een akoestisch vermogen dat representatief is van het nominale verwachte akoestische
vermogen voor alle transducer-systeemcombinatiesdie kunnen optreden. Elke transducer-systeemcombinatie heeft
natuurlijk zijn eigen unieke karakteristieke akoestische vermogen en dit komt niet overeenmet het nominale vermogen
waarop de weergegeven schattingen zijn gebaseerd. Deze variabiliteit tussen systemen en transducers introduceert een
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fout in de weergegeven waarde. Door bemonsteringstests van de akoestische weergave tijdensproductie,
wordt demate van fout die door de variabiliteit wordt geïntroduceerd, beperkt. De bemonsteringstests
garanderen dat het akoestische vermogen van transducers en systemen die worden gefabriceerd binnen een
gespecificeerd bereik van het nominale akoestische vermogen blijven.

Een andere bron van fouten zijn de aannamesen schattingen die worden gedaan bij het afleiden van
schattingen voor de weergegeven indices. De belangrijkste van deze aannames is dat het akoestische
vermogen, en dusde afgeleide weergegeven indices, lineair verband houdenmet de
overdrachtsaandrijfspanning van de transducer. In het algemeen is deze veronderstelling zeer goed, maar niet
exact. Een fout in de weergave kan daaromworden toegeschreven aan de aanname van de lineariteit van
spanning.

Gerelateerde begeleidende documenten
Information for ManufacturersSeekingMarketing Clearance of DiagnosticUltrasound Systemsand
Transducers, FDA, 1997.

MedicalUltrasound Safety, American Institute of Ultrasound inMedicine (AIUM), 1994. (Met elk systeemwordt
een kopiemeegeleverd.)

AcousticOutput Measurement Standard for DiagnosticUltrasound Equipment, NEMAUD2-2004.

AcousticOutput Measurement and Labeling Standard for DiagnosticUltrasound Equipment, American Institute
of Ultrasound inMedicine, 1993.

Standard for Real-TimeDisplayof Thermal andMechanicalAcousticOutput Indiceson DiagnosticUltrasound
Equipment, NEMAUD3-2004.

Guidance on the interpretation of TI andMI to be used to inform the operator, AnnexHH, BSEN 60601-2-37
reprinted at P05699.

Stijging van de oppervlaktetemperatuur van de transducer
In de tabellen in dit gedeelte wordt de gemeten stijging van de oppervlaktetemperatuur ten opzichte van de
omgevingstemperatuur (23 °C ± 3 °C) van transducers vermeld die worden gebruikt op het ultrasone systeem.
De temperaturen werden gemeten conform EN 60601-2-37met bedieningselementen en instellingen zo
ingesteld dat er maximale temperaturen ontstonden.

Test C60xp HFL38xp HFL50xp HSL25xp L25xp L38xp P21xp

Stilstaande lucht 14,8 10,4 11,1 13,8 12,8 12,9 14,7

Gesimuleerd gebruik 9,5
(≤10 °C)

7,0
(≤10 °C)

9,0
(≤10 °C)

7,9
(≤10 °C)

8,6
(≤10 °C)

9,0
(≤10 °C)

9,5
(≤10 °C)

Tabel 9-4Stijging oppervlaktetemperatuur transducer, extern gebruik (°C)
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Test ICTxp

Stilstaande lucht 8,9

Gesimuleerd gebruik 4,7
(<6 °C)

Tabel 9-5Stijging oppervlaktetemperatuur transducer, niet-extern gebruik (°C)

Akoestische uitvoer meten
Sindshet eerste gebruik van diagnostisch ultrageluid, zijn demogelijke biologische effecten opmensen door blootstelling
aan ultrageluid door verschillende wetenschappelijke enmedische instituten bestudeerd. In oktober 1987 bekrachtigde
AIUM een rapport van zijn commissie voor biologische effecten (BioeffectsConsiderations for the Safety of Diagnostic
Ultrasound, JUltrasoundMed., Sept. 1988: Vol. 7, No. 9 Supplement). Voor het rapport, somsookwel het StoweReport
genoemd, werden beschikbare gegevensover mogelijke effecten van blootstelling aan ultrageluid bestudeerd. In een
ander rapport, “Bioeffects and Safety of DiagnosticUltrasound,” van 28 januari 1993, wordt actuelere informatie
verstrekt.

Het akoestische vermogen voor dit ultrasone systeem is gemeten en berekend volgens “AcousticOutput Measurement
Standard for DiagnosticUltrasound Equipment” (NEMAUD2-2004) en “Standard for Real-TimeDisplayof Thermal and
MechanicalAcousticOutput Indiceson DiagnosticUltrasound Equipment” (NEMAUDe3-2004).

In situ-intensiteit, vrijgestelde intensiteit en intensiteit van waterwaarden
Alle intensiteitsparametersworden in water gemeten. Omdat water geen akoestische energie absorbeert,
vertegenwoordigen deze watermetingen een slechtst mogelijke waarde. Biologisch weefsel absorbeert akoestische
energie. De werkelijke waarde van de intensiteit op een punt is afhankelijk van de hoeveelheid, het type weefsel en de
frequentie van het ultrasone geluid dat door het weefsel gaat. De intensiteitswaarde in het weefsel, in situ, is geschat aan
de hand van de volgende formule:

In situ=water [e-(0,23alf )] waarbij:

waarbij:

In situ = in situ intensiteitswaarde

Water =waterintensiteitswaarde

e =2,7183

a = verzwakkingsfactor (dB/cmMHz)

Verzwakkingsfactor (a) voor verschillende weefseltypen worden hieronder gegeven:

hersenen =0,53

hart = 0,66

nier = 0,79

lever = 0,43
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spieren = 0,55

l = huidlijn tot metingsdiepte in cm

f =middenfrequentie van de combinatie transducer/systeem/modus inMHz

Omdat het ultrasone pad tijdenshet onderzoekwaarschijnlijk door verschillende lengten en typesweefsel gaat,
is het moeilijk om dewerkelijke in situ-intensiteit te schatten. Er wordt een verzwakkingsfactor van 0,3 gebruikt
voor algemene rapportagedoeleinden. Daarom gebruikt de gewoonlijk gerapporteerde in situ-waarde de
formule:

In situ (verminderd) =water [e -(0,069lf )]

Omdat deze waarde niet de werkelijke in situ-intensiteit is, wordt de term 'verminderd' gebruikt om deze waarde
te kwalificeren.

Demaximale verminderde waarde en demaximale waterwaarde treden niet altijd op bij dezelfde
bedrijfsomstandigheden; daarom zijn de gerapporteerdemaximale waterwaarde en verminderde waarde
mogelijk niet verbonden door de formule voor in situ (verminderd). Een voorbeeld: een array-transducer voor
meerdere zonesdiemaximale waterwaarde-intensiteiten heeft in de diepste zones, maar ookde kleinste
verminderde factor in die zone. Dezelfde transducer kan de grootste verminderde intensiteit hebben in van de
ondiepste brandpuntzones.

Weefselmodellen en apparatuuronderzoek
Weefselmodellen zijn nodig om verzwakking en akoestische blootstellingsniveaus in situ te schatten op basis van
metingen van akoestisch vermogen in water. Momenteel kunnen beschikbaremodellen beperkt zijn qua
nauwkeurigheid vanwege verschillende weefselpaden tijdensdiagnostische blootstelling aan ultrageluid en
onzekerheden in de akoestische eigenschappen van zachte weefsels. Er is niet één weefselmodel dat geschikt
is voor het voorspellen van blootstellingen in alle metingen die worden gedaan in water en doorlopende
verbetering en verificatie van dezemodellen is nodig voor het beoordelen van blootstellingen voor specifieke
onderzoekstypen.

Doorgaanswordt een homogeen weefselmodelmet een verzwakkingscoëfficiënt van 0,3 dB/cm/MHzover het
gehele pad van de bundel gebruikt bij het schatten van blootstellingsniveaus. Het model is gematigd omdat de
akoestische in situ blootstelling wordt overschat als het pad tussen de transducer en het interessegebied
volledig uit zacht weefsel bestaat. Als het pad significante hoeveelheden vloeistof bevat, zoals bij veel
zwangerschappen in het eerste en tweede trimester die transabdominaalworden gescand, kunnen bij dit
model de akoestische in situ blootstellingen worden onderschat. Demate van onderschatting is afhankelijk van
elke specifieke situatie.

Weefselmodellenmet vaste paden, waarbij de dikte van zacht weefsel constant wordt gehouden, worden soms
gebruikt om akoestische in situ blootstellingen te schatten als het pad van de bundel langer is dan 3 cm en
grotendeels uit vloeistof bestaat. Als dit modelwordt gebruikt om demaximale blootstelling van de foetus te
schatten tijdens transabdominale scans, kan een waarde van 1 dB/cmMHzworden gebruikt tijdensalle
trimesters.

Bij bestaande weefselmodellen die zijn gebaseerd op lineaire voortplanting, kunnen akoestische blootstellingen
worden onderschat omdat er niet-lineaire vervorming van bundels in water aanwezig is tijdensdemeting van
het vermogen.

Akoestische uitvoer meten 317



Demaximale niveaus van het akoestische vermogen van diagnostische ultrasone apparaten strekken zich uit over een
brede reekswaarden:

Een onderzoek vanmodellen 1990-apparatuur heeft MI-waarden opgeleverd tussen 0,1 en 1,0 bij de hoogste
vermogensinstellingen. Voor huidige beschikbare apparatuur is bekend dat er maximaleMI-waarden van
ongeveer 2,0 optreden. MaximaleMI-waarden zijn vergelijkbaar voor realtime 2D-beeldvorming enM-mode-
beeldvorming.

Berekende schattingen van bovengrenzen voor temperatuurverhogingen tijdens transabdominale scans zijn
verkregen in een onderzoek van gepulseerde Doppler-apparatuur uit 1988 en 1990. Het grootste deel van
modellen leverde bovengrenzen vanminder dan 1 °C en 4 °C voor respectievelijk blootstellingen van foetaal
weefsel in het eerste trimester en foetaal bot in het tweede trimester. De grootste verkregen waarden waren
ongeveer 1,5 °C voor foetaalweefsel in het eerste trimester en 7 °C voor foetaal bot in het tweede trimester.
Geschatte maximale temperatuursverhogingen die hier worden gegeven zijn voor een weefselmodel 'met een
vast pad' en zijn voor apparatuur met ISPTA-waarden hoger dan 500 mW/cm2. De temperatuurverhogingen
voor foetaal bot en weefsel zijn berekend op basis van de berekeningsproceduresuit gedeelten 4.3.2.1 tot enmet
4.3.2.6 in "Bioeffects and Safety of DiagnosticUltrasound" (AIUM, 1993).

Tabellen met akoestische uitvoer
De tabellen in dit gedeelte geven het akoestische vermogen voor systeem- en transducercombinatiesmet een TI of MI
gelijk aan of groter dan één. Deze tabellen zijn ingedeeld op transducermodel en beeldvormingsmodus. Raadpleeg
"Terminologie in de tabellenmet akoestisch vermogen" voor een definitie van termen die in de tabellen worden gebruikt.,
zien "Terminologie in de tabellenmet akoestisch vermogen" op pagina 363.
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Tabel 9-45 Nauwkeurigheid en onzekerheid van akoestische metingen 359

Tabel 9-6 Transducermodel: C60xp, bedieningsmodus: 2D

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,3 (a) - - - (b)

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 2,15

W0 (mW) # - - #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 4,4

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 2,73 # - - - #

Dim of Aaprt X  (cm) # - - - #

Y  (cm) # - - - #

Overige informatie PD (μsec) 0,517

PRF (Hz) 6027

pr@PIImax (MPa) 3,26

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) # - - #

BPLy (cm) # - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 322

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Zenuw

Controle 2: optimalisatie Verschil

Controle 3: diepte 9,9 cm

Controle 4: MB/THI Aan/uit
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-7 Transducermodel: C60xp, bedieningsmodus: M-mode

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,5 - (a) - 1,7 (b)

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) 2,48

W0 (mW) - # 55,0 #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) 4,90

z@Pll.3max (cm) 4,2

deq(zsp) (cm) 0,34

fc (MHz) 2,73 - # - 2,16 #

Dim of Aaprt X (cm) - # - 1,87 #

Y (cm) - # - 1,30 #

Overige informatie PD (μsec) 0,534

PRF (Hz) 800

pr@PIImax (MPa) 3,70

deq@Pllmax (cm) 0,33

Brandpuntlengte BPLx (cm) - # - #

BPLy (cm) - # - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 392

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Abd Abd

Controle 2: optimalisatie Verschil Gem

Controle 3: diepte 7,7 cm 11 cm

Controle 4: THI Uit Aan
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-8 Transducermodel: C60xp, bedieningsmodus: Kleur/CPD-modus

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,2 1,0 - - - (b)

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 1,99

W0 (mW) 81,3 - - #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 4,4

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 2,63 2,63 - - - #

Dim of Aaprt X (cm) 0,81 - - - #

Y (cm) 1,3 - - - #

Overige informatie PD (μsec) 1,415

PRF (Hz) 2645

pr@PIImax (MPa) 2,96

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) 2,71 - - #

BPLy (cm) 6,5 - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 346

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype ABD Verloskunde

Controle 2: optimalisatie Kleur Kleur

Controle 3: 2D-
optimalisatie/THI/diepte

Gem/aan/
11 cm

Gem/uit/
6,0 cm

Controle 4:
kleuroptimalisatie/PRF

Hoog/
3049 Hz

Laag/
414 Hz

Controle 5: positie/grootte
kleurenvak

Opg/breed
en hoog

Opg/smal

(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-9 Transducermodel: C60xp, bedieningsmodus: PWDoppler

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1.5 - - 1,1 3,2 (b)

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) 2,44

W0 (mW) - - 66,9 #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) 84,1

z1 (cm) 3,9

zbp (cm) 3,8

zsp (cm) 0,40

z@Pll.3max (cm) 1,9

deq(zsp) (cm) 0,45

fc (MHz) 2,64 - - 2,67 2,67 #

Dim of Aaprt X (cm) - - 3,98 0,31 #

Y (cm) - - 1,30 1,30 #

Overige informatie PD (μsec) 1,233

PRF (Hz) 1302

pr@PIImax (MPa) 2,89

deq@Pllmax (cm) 0,45

Brandpuntlengte BPLx (cm) - - 15,90 #

BPLy (cm) - - 6,50 #

IPA.3@MImax (W/cm2) 239

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Verloskunde Verloskunde Verloskunde

Controle 2:
monstervolumegrootte

1 mm 12 mm 12 mm

Controle 3:
monstervolumepositie

Zone 2 Zone 10 Zone 0

Controle 4: PRF 1302 Hz 1302 Hz 2604 Hz
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-10 Transducermodel: HFL38xp, bedieningsmodus: 2D

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,1 (a) - - - (b)

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 1,17

W0 (mW) # - - #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 0,4

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 7,22 # - - - #

Dim of Aaprt X (cm) # - - - #

Y (cm) # - - - #

Overige informatie PD (μsec) 0,194

PRF (Hz) 7977

pr@PIImax (MPa) 2,16

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) # - - #

BPLy (cm) # - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 62

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Ven

Controle 2: optimalisatie Gem

Controle 3: diepte 3,5 cm

Controle 4: naaldprofileren Aan
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-11 Transducermodel: HFL38xp, bedieningsmodus: M-mode

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,2 - (a) - (a) (b)

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) 1,58

W0 (mW) - # # #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) #

z@Pll.3max (cm) 0,4

deq(zsp) (cm) #

fc (MHz) 7,22 - # - # #

Dim of Aaprt X (cm) - # - # #

Y (cm) - # - # #

Overige informatie PD (μsec) 0,200

PRF (Hz) 800

pr@PIImax (MPa) 2,82

deq@Pllmax (cm) #

Brandpuntlengte BPLx (cm) - # - #

BPLy (cm) - # - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 121

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Borst

Controle 2: optimalisatie Verschil

Controle 3: diepte 1,9 cm
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-12 Transducermodel: HFL38xp, bedieningsmodus: Kleur/CPD

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,0 (a) - - - (b)

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 1,08

W0 (mW) # - - #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 0,4

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 7,22 # - - - #

Dim of Aaprt X (cm) # - - - #

Y (cm) # - - - #

Overige informatie PD (μsec) 0,193

PRF (Hz) 6640

pr@PIImax (MPa) 1,97

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) # - - #

BPLy (cm) # - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 51

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Zenuw

Controle 2: modus Kleur

Controle 3: 2D-optimalisatie/-
diepte

Gem/4,0 cm

Controle 4:
kleuroptimalisatie/PRF

Hoog/7812 Hz

Controle 5: positie/grootte
kleurenvak

Opg/breed

(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-13 Transducermodel: HFL38xp, bedieningsmodus: PWDoppler

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde (a) - 1,1 - 1,6 (b)

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) #

W0 (mW) - 40,1 24,3 #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) - -

zbp (cm) - -

zsp (cm) 0,40

z@Pll.3max (cm) #

deq(zsp) (cm) 0,25

fc (MHz) # - 7,22 - 7,22 #

Dim of Aaprt X (cm) - 0,12 - 0,12 #

Y (cm) - 0,40 - 0,40 #

Overige informatie PD (μsec) #

PRF (Hz) #

pr@PIImax (MPa) #

deq@Pllmax (cm) 0,25

Brandpuntlengte BPLx (cm) - 4,68 - #

BPLy (cm) - 2,5 - #

IPA.3@MImax (W/cm2) #

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype KlL KlL

Controle 2:
monstervolumegrootte

6 mm 1 mm

Controle 3:
monstervolumepositie

Zone 11
(47 mm)

Zone 7
(28 mm)

Controle 4: PRF 1563 Hz 1563 Hz
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-14 Transducermodel: HFL50xp, bedieningsmodus: 2D

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,1 (a) - - - (b)

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 2,61

W0 (mW) # - - #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 1,3

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 5,30 # - - - #

Dim of Aaprt X (cm) # - - - #

Y (cm) # - - - #

Overige informatie PD (μsec) 0,493

PRF (Hz) 1084

pr@PIImax (MPa) 3,31

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) # - - #

BPLy (cm) # - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 427

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype KlL

Controle 2: optimalisatie Gem

Controle 3: diepte 4,8 cm

Controle 4: MB Aan/uit

Controle 5: naaldprofileren Aan
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-15 Transducermodel: HFL50xp, bedieningsmodus: M-mode

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,2 - (a) - (a) (b)

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) 3,40

W0 (mW) - # # #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) #

z@Pll.3max (cm) 1,1

deq(zsp) (cm) #

fc (MHz) 7,82 - # - # #

Dim of Aaprt X (cm) - # - # #

Y (cm) - # - # #

Overige informatie PD (μsec) 0,230

PRF (Hz) 800

pr@PIImax (MPa) 4,51

deq@Pllmax (cm) #

Brandpuntlengte BPLx (cm) - # - #

BPLy (cm) - # - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 401

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Borst

Controle 2: optimalisatie Verschil

Controle 3: diepte 1,9 cm
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-16 Transducermodel: HFL50xp, bedieningsmodus: Kleur/CPD

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,1 (a) - - - (b)

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 2,62

W0 (mW) # - - #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 1,2

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 5,93 # - - - #

Dim of Aaprt X (cm) # - - - #

Y (cm) # - - - #

Overige informatie PD (μsec) 0,629

PRF (Hz) 6649

pr@PIImax (MPa) 3,35

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) # - - #

BPLy (cm) # - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 398

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype KlL

Controle 2: modus CVD

Controle 3: 2D-optimalisatie/-
diepte

Gem/4,0 cm

Controle 4:
kleuroptimalisatie/PRF

Hoog/7812
Hz

Controle 5: positie/grootte
kleurenvak

Opg/breed
en hoog

(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-17 Transducermodel: HFL50xp, bedieningsmodus: PWDoppler

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde (a) - 1,0 (a) 1,5 (b)

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) #

W0 (mW) - 33,7 23,0 #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) #

z1 (cm) #

zbp (cm) #

zsp (cm) 1,68

z@Pll.3max (cm) #

deq(zsp) (cm) 0,19

fc (MHz) # - 6,00 # 5,99 #

Dim of Aaprt X (cm) - 1,20 # 0,72 #

Y (cm) - 0,40 # 0,40 #

Overige informatie PD (μsec) #

PRF (Hz) #

pr@PIImax (MPa) #

deq@Pllmax (cm) 0,18

Brandpuntlengte BPLx (cm) - 4,68 # #

BPLy (cm) - 2,50 # #

IPA.3@MImax (W/cm2) #

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype KlL KlL

Controle 2:
monstervolumegrootte

6 mm 1 mm

Controle 3:
monstervolumepositie

Zone 11 Zone 7

Controle 4: PRF 1562 Hz 1953 Hz
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-18 Transducermodel: HSL25xp, bedieningsmodus: 2D

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,0 (a) - - - (b)

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 2,42

W0 (mW) # - - #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 0,9

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 6,08 # - - - #

Dim of Aaprt X (cm) # - - - #

Y (cm) # - - - #

Overige informatie PD (μsec) 0,606

PRF (Hz) 783

pr@PIImax (MPa) 2,92

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) # - - #

BPLy (cm) # - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 328

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Ven

Controle 2: optimalisatie Gem

Controle 3: diepte 2,4 cm

Controle 4: MB Aan

Controle 5: naaldprofileren Aan
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-19 Transducermodel: HSL25xp, bedieningsmodus: M-mode

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,2 - (a) - (a) (b)

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) 3,17

W0 (mW) - # # #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) #

z@Pll.3max (cm) 1,0

deq(zsp) (cm) #

fc (MHz) 6,81 - # - # #

Dim of Aaprt X (cm) - # - # #

Y (cm) - # - # #

Overige informatie PD (μsec) 0,192

PRF (Hz) 800

pr@PIImax (MPa) 3,98

deq@Pllmax (cm) #

Brandpuntlengte BPLx (cm) - # - #

BPLy (cm) - # - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 408

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Ven

Controle 2: optimalisatie Verschil

Controle 3: diepte 3,1 cm
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-20 Transducermodel: HSL25xp, bedieningsmodus: Kleur/CPD-modus

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,1 (a) - - - (b)
Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 2,81

W0 (mW) # - - #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 1,0

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 7,08 # - - - #

Dim of Aaprt X (cm) # - - - #
Y (cm) # - - - #

Overige informatie PD (μsec) 0,178
PRF (Hz) 1717

pr@PIImax (MPa) 3,60

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) # - - #

BPLy (cm) # - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 321

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Msk
Controle 2: modus CPD

Controle 3: optimalisatie/diepte Gem/2,0 cm
Controle 4:

kleuroptimalisatie/PRF
Laag/312 Hz

Controle 5: positie/grootte
kleurenvak

Opg/smal

(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-21 Transducermodel: HSL25xp, bedieningsmodus: PWDoppler

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde (a) - (a) - 1,2 (b)

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) #

W0 (mW) - # 15,6 #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) 1,40

z@Pll.3max (cm) #

deq(zsp) (cm) 0,17

fc (MHz) # - # - 6,00 #

Dim of Aaprt X (cm) - # - 0,60 #

Y (cm) - # - 0,30 #

Overige informatie PD (μsec) #

PRF (Hz) #

pr@PIImax (MPa) #

deq@Pllmax (cm) 0,16

Brandpuntlengte BPLx (cm) - # - #

BPLy (cm) - # - #

IPA.3@MImax (W/cm2) #

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Ven

Controle 2:
monstervolumegrootte

7 mm

Controle 3:
monstervolumepositie

Zone 6

Controle 4: PRF 2604 Hz
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-22 Transducermodel: HSL25xp (oftalmologisch gebruik), bedieningsmodus: 2D

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 0,17 0,03 - - - (b)

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 0,45

W0 (mW) 0,8 - - #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 2,3

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 6,85 7,15 - - - #

Dim of Aaprt X (cm) 1,12 - - - #

Y (cm) 0,30 - - - #

Overige informatie PD (μsec) 0,183

PRF (Hz) 10.710

pr@PIImax (MPa) 0,78

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) 3,80 - - #

BPLy (cm) 2,70 - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 11

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Oph Oph

Controle 2: optimalisatie Verschil Verschil

Controle 3: diepte 4,9 cm 6,0 cm

Controle 4: MB Aan Aan
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-23 Transducermodel: HSL25xp (oftalmologisch gebruik), bedieningsmodus: M-mode

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 0,17 - 0,02 - 0,02 (b)

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) 0,47

W0 (mW) - 0,5 0,3 #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) 0,95

z@Pll.3max (cm) 1,8

deq(zsp) (cm) 0,13

fc (MHz) 7,57 - 7,64 - 7,44 #

Dim of Aaprt X (cm) - 0,60 - 0,40 #

Y (cm) - 0,30 - 0,30 #

Overige informatie PD (μsec) 0,181

PRF (Hz) 800

pr@PIImax (MPa) 0,75

deq@Pllmax (cm) 0,12

Brandpuntlengte BPLx (cm) - 1,95 - #

BPLy (cm) - 2,70 - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 12

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Oph Oph Oph

Controle 2: optimalisatie Verschil Verschil Verschil

Controle 3: diepte 2,7 cm 4,5 cm 3,5 cm
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-24 Transducermodel: HSL25xp (oftalmologisch gebruik), bedieningsmodus: Kleur-/CPD-modus

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 0,17 0,08 - - - (b)

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 0,47

W0 (mW) 2,6 - - #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 1,9

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 7,77 6,10 - - - #

Dim of Aaprt X (cm) 1,00 - - - #

Y (cm) 0,30 - - - #

Overige informatie PD (μsec) 0,164

PRF (Hz) 2424

pr@PIImax (MPa) 0,78

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) 4,34 - - #

BPLy (cm) 2,70 - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 18

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Oph Oph

Controle 2: modus CPD CPD

Controle 3: 2D-optimalisatie/-
diepte

Gem/
4,2 cm

Gem/
4,9 cm

Controle 4:
kleuroptimalisatie/PRF

Laag/
1250 Hz

Laag/
781 Hz

Controle 5: positie/grootte
kleurenvak

Bovenzijde/
breed en kort

Onderzijde/
opg

(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-25 Transducermodel: HSL25xp (oftalmologisch gebruik), bedieningsmodus: PWDoppler

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 0,17 - 0,19 - 0,26 (b)

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) 0,42

W0 (mW) - 6,8 6,8 #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) 0,90

z@Pll.3max (cm) 0,8

deq(zsp) (cm) 0,40

fc (MHz) 6,00 - 6,01 - 6,01 #

Dim of Aaprt X (cm) - 1,20 - 1,20 #

Y (cm) - 0,30 - 0,30 #

Overige informatie PD (μsec) 2,586

PRF (Hz) 1562

pr@PIImax (MPa) 0,50

deq@Pllmax (cm) 0,34

Brandpuntlengte BPLx (cm) - 4,68 - #

BPLy (cm) - 2,70 - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 6

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Oph Oph Oph

Controle 2:
monstervolumegrootte

2 mm 3 mm 3 mm

Controle 3:
monstervolumepositie

Zone 2 Zone 11 Zone 11

Controle 4: PRF 1562 Hz 5208 Hz 5208 Hz

(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-26 Transducermodel: ICTxp, bedieningsmodus: M-mode

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,1 - (a) - (a) (b)

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 2,46

W0 (mW) - # # #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) #

z@Pll.3max (cm) 1,4

deq(zsp) (cm) #

fc (MHz) 4,64 - # - # #

Dim of Aaprt X  (cm) - # - # #

Y  (cm) - # - # #

Overige informatie PD (μsec) 0,322

PRF (Hz) 1600

pr@PIImax (MPa) 3,07

deq@Pllmax (cm) #

Brandpuntlengte BPLx (cm) - # - #

BPLy (cm) - # - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 347

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Gyn

Controle 2: optimalisatie Verschil

Controle 3: diepte 4,1 cm

Controle 4: THI Uit
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-27 Transducermodel: ICTxp, bedieningsmodus: PWDoppler

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,0 - (a) - 1,4 (b)

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) 2,01

W0 (mW) - # 19,8 #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) 1,66

z@Pll.3max (cm) 1,4

deq(zsp) (cm) 0,20

fc (MHz) 4,38 - # - 4,36 #

Dim of Aaprt X (cm) - # - 0,72 #

Y (cm) - # - 0,50 #

Overige informatie PD (μsec) 1,144

PRF (Hz) 1302

pr@PIImax (MPa) 2,49

deq@Pllmax (cm) 0,19

Brandpuntlengte BPLx (cm) - # - #

BPLy (cm) - # - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 263

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Verloskunde Verloskunde

Controle 2:
monstervolumegrootte

1 mm 12 mm

Controle 3:
monstervolumepositie

Zone 2 Zone 3

Controle 4: PRF 1302 Hz 1562 Hz
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-28 Transducermodel: L25xp, bedieningsmodus: 2D

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,0 (a) - - - (b)

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 2,42

W0 (mW) # - - #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 0,9

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 6,08 # - - - #

Dim of Aaprt X (cm) # - - - #

Y (cm) # - - - #

Overige informatie PD (μsec) 0,606

PRF (Hz) 783

pr@PIImax (MPa) 2,92

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) # - - #

BPLy (cm) # - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 328

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Ven

Controle 2: optimalisatie Gem

Controle 3: diepte 2,4 cm

Controle 4: MB Aan

Controle 5: naaldprofileren Aan
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-29 Transducermodel: L25xp, bedieningsmodus: M-mode

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,2 - (a) - (a) (b)

Associated Acoustic
Parameter

pr.3 (MPa) 3,17

W0 (mW) - # # #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) #

z@Pll.3max (cm) 1,0

deq(zsp) (cm) #

fc (MHz) 6,81 - # - # #

Dim of Aaprt X  (cm) - # - # #

Y  (cm) - # - # #

Overige informatie PD (μsec) 0,192

PRF (Hz) 800

pr@PIImax (MPa) 3,98

deq@Pllmax (cm) #

Brandpuntlengte BPLx (cm) - # - #

BPLy (cm) - # - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 408

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Ven

Controle 2: optimalisatie Verschil

Controle 3: diepte 3,1 cm
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.

Tabellen met akoestische uitvoer 343



Tabel 9-30 Transducermodel: L25xp, bedieningsmodus: Kleur/CPD

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,1 (a) - - - (b)

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 2,81

W0 (mW) # - - #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 1,0

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 7,08 # - - - #

Dim of Aaprt X  (cm) # - - - #

Y  (cm) # - - - #

Overige informatie PD (μsec) 0,178

PRF (Hz) 1717

pr@PIImax (MPa) 3,60

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) # - - #

BPLy (cm) # - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 321

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Msk

Controle 2: modus CPD

Controle 3: 2D-optimalisatie/-
diepte

Gem/2,0 cm

Controle 4:
kleuroptimalisatie/PRF

Laag/312 Hz

Controle 5: positie/grootte
kleurenvak

Opg/smal

(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-31 Transducermodel: L25xp, bedieningsmodus: PWDoppler

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde (a) - (a) - 1,2 (b)

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) #

W0 (mW) - # 15,6 #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) 1,40

z@Pll.3max (cm) #

deq(zsp) (cm) 0,17

fc (MHz) # - # - 6,00 #

Dim of Aaprt X (cm) - # - 0,60 #

Y (cm) - # - 0,30 #

Overige informatie PD (μsec) #

PRF (Hz) #

pr@PIImax (MPa) #

deq@Pllmax (cm) 0,16

Brandpuntlengte BPLx (cm) - # - #

BPLy (cm) - # - #

IPA.3@MImax (W/cm2) #

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Ven

Controle 2:
monstervolumegrootte

7 mm

Controle 3:
monstervolumepositie

Zone 6

Controle 4: PRF 2604 Hz
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-32 Transducermodel: L25xp (oftalmologisch gebruik), bedieningsmodus: 2D

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 0,17 0,03 - - - (b)

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 0,45

W0 (mW) 0,8 - - #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 2,3

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 6,85 7,15 - - - #

Dim of Aaprt X (cm) 1,12 - - - #

Y (cm) 0,30 - - - #

Overige informatie PD (μsec) 0,183

PRF (Hz) 10710

pr@PIImax (MPa) 0,78

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) 3,80 - - #

BPLy (cm) 2,70 - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 11

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Oph Oph

Controle 2: optimalisatie Verschil Verschil

Controle 3: diepte 4,9 cm 6,0 cm

Controle 4: MB Aan Aan
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-33 Transducermodel: L25xp (oftalmologisch gebruik), bedieningsmodus: M-mode

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 0,17 - 0,02 - 0,02 (b)

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) 0,47

W0 (mW) - 0,5 0,3 #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) 0,95

z@Pll.3max (cm) 1.8

deq(zsp) (cm) 0,13

fc (MHz) 7,57 - 7,64 - 7,44 #

Dim of Aaprt X (cm) - 0,60 - 0,40 #

Y (cm) - 0,30 - 0,30 #

Overige informatie PD (μsec) 0,181

PRF (Hz) 800

pr@PIImax (MPa) 0,75

deq@Pllmax (cm) 0,12

Brandpuntlengte BPLx (cm) - 1,95 - #

BPLy (cm) - 2,70 - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 12

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Oph Oph Oph

Controle 2: optimalisatie Verschil Verschil Verschil

Controle 3: diepte 2,7 cm 4,5 cm 3,5 cm
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-34 Transducermodel: L25xp (oftalmologisch gebruik), bedieningsmodus: Kleur-/CPD-modus

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 0,17 0,08 - - - (b)

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 0,47

W0 (mW) 2,6 - - #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 1,9

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 7,77 6,10 - - - #

Dim of Aaprt X (cm) 1,00 - - - #

Y (cm) 0,30 - - - #

Overige informatie PD (μsec) 0,164

PRF (Hz) 2424

pr@PIImax (MPa) 0,78

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) 4,34 - - #

BPLy (cm) 2,70 - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 18

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Oph Oph

Controle 2: modus CPD CPD

Controle 3: 2D-optimalisatie/-
diepte

Gem/4,2 cm Gem/4,9 cm

Controle 4:
kleuroptimalisatie/PRF

Laag/1250 Hz Laag/781 Hz

Controle 5: positie/grootte
kleurenvak

Bovenzijde/
breed en kort

Onderzijde/opg

(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-35 Transducermodel: L25xp (oftalmologisch gebruik), bedieningsmodus: PWDoppler

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 0,17 - 0,19 - 0,26 (b)

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) 0,42

W0 (mW) - 6,8 6,8 #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) 0,90

z@Pll.3max (cm) 0,8

deq(zsp) (cm) 0,40

fc (MHz) 6,00 - 6,01 - 6,01 #

Dim of Aaprt X (cm) - 1,20 - 1,20 #

Y (cm) - 0,30 - 0,30 #

Overige informatie PD (μsec) 2,586

PRF (Hz) 1562

pr@PIImax (MPa) 0,50

deq@Pllmax (cm) 0,34

Brandpuntlengte BPLx (cm) - 4,68 - #

BPLy (cm) - 2,70 - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 6

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Oph Oph Oph

Controle 2:
monstervolumegrootte

2 mm 3 mm 3 mm

Controle 3:
monstervolumepositie

Zone 2 Zone 11 Zone 11

Controle 4: PRF 1562 Hz 5208 Hz 5208 Hz

(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-36 Transducermodel: L38xp, bedieningsmodus: 2D

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,5 (a) - - - (b)

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 3,32

W0 (mW) # - - #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 1,1

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 4,83 # - - - #

Dim of Aaprt X (cm) # - - - #

Y (cm) # - - - #

Overige informatie PD (μsec) 0,426

PRF (Hz) 790

pr@PIImax (MPa) 4,02

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) # - - #

BPLy (cm) # - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 622

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Ven

Controle 2: optimalisatie Gem

Controle 3: diepte 3,5 cm

Controle 4: MB Aan/uit

Controle 5: naaldprofileren Aan
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-37 Transducermodel: L38xp, bedieningsmodus: M-mode

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,5 - 1,5 - 2,0 (b)

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) 3,37

W0 (mW) - 66,8 66,8 #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) 1,0

z@Pll.3max (cm) 1,2

deq(zsp) (cm) 0,62

fc (MHz) 5,22 - 4,40 - 4,40 #

Dim of Aaprt X (cm) - 2,40 - 2,40 #

Y (cm) - 0,40 - 0,40 #

Overige informatie PD (μsec) 0,277

PRF (Hz) 800

pr@PIImax (MPa) 4,18

deq@Pllmax (cm) 0,62

Brandpuntlengte BPLx (cm) - 7,02 - #

BPLy (cm) - 1,50 - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 538

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Ven Ven Ven

Controle 2: optimalisatie Verschil Verschil Verschil

Controle 3: diepte 4,0 cm 9,0 cm 9,0 cm
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-38 Transducermodel: L38xp, bedieningsmodus: Kleur/CPD

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,5 (a) - - - (b)

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 3,20

W0 (mW) # - - #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 1,1

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 4,63 # - - - #

Dim of Aaprt X (cm) # - - - #

Y (cm) # - - - #

Overige informatie PD (μsec) 0,578

PRF (Hz) 5064

pr@PIImax (MPa) 3,78

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) # - - #

BPLy (cm) # - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 678

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Ven

Controle 2: modus Kleur

Controle 3: 2D-optimalisatie/-
diepte

Gem/3,5 cm

Controle 4:
kleuroptimalisatie/PRF

Hoog/6250
Hz

Controle 5: positie/grootte
kleurenvak

Opg/breed-
hoog

(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-39 Transducermodel: L38xp, bedieningsmodus: PWDoppler

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,0 - 2,0 - 2,9 (b)

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) 2,21

W0 (mW) - 80,5 80,5 #

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) 1,00

z@Pll.3max (cm) 0,3

deq(zsp) (cm) 0,43

fc (MHz) 5,28 - 5,33 - 5,33 #

Dim of Aaprt X (cm) - 1,80 - 1,80 #

Y (cm) - 0,40 - 0,40 #

Overige informatie PD (μsec) 1,201

PRF (Hz) 1562

pr@PIImax (MPa) 2,33

deq@Pllmax (cm) 0,40

Brandpuntlengte BPLx (cm) - 7,02 - #

BPLy (cm) - 1,5 - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 210

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Zenuw Zenuw Zenuw

Controle 2:
monstervolumegrootte

1 mm 3 mm 3 mm

Controle 3:
monstervolumepositie

Zone 0 Zone 11 Zone 11

Controle 4: PRF 1562 Hz 1562 Hz 1562 Hz
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-40 Transducermodel: P21xp, bedieningsmodus: 2D

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,5 (a) - - - 2,0

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 2,02

W0 (mW) # - - 146,2

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 4,1

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 1,85 # - - - 2,09

Dim of Aaprt X (cm) # - - - 2,10

Y (cm) # - - - 1,30

Overige informatie PD (μsec) 1,134

PRF (Hz) 2933

pr@PIImax (MPa) 2,63

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) # - - 18,94

BPLy (cm) # - - 9,00

IPA.3@MImax (W/cm2) 240

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Crd Crd

Controle 2: optimalisatie Gem Verschil

Controle 3: diepte 9,0 cm 35 cm

Controle 4: MB/THI Uit/aan Uit/aan

Controle 5: sectorgrootte Volledig Smal
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-41 Transducermodel: P21xp, bedieningsmodus: M-mode

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,5 - (a) - 1,9 1,9

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) 2,02

W0 (mW) - # 61,1 133,3

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) 5,00

z@Pll.3max (cm) 4,1

deq(zsp) (cm) 0,36

fc (MHz) 1,85 - # - 1,99 2,26

Dim of Aaprt X (cm) - # - 2,10 0,79

Y (cm) # - - 1,30 1,30

Overige informatie PD (μsec) 1,134

PRF (Hz) 800

pr@PIImax (MPa) 2,63

deq@Pllmax (cm) 0,35

Brandpuntlengte BPLx (cm) - # - 2,25

BPLy (cm) - # - 9,00

IPA.3@MImax (W/cm2) 240

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Crd Abd Verloskunde

Controle 2: optimalisatie Gem Gem Verschil

Controle 3: diepte 9,0 cm 11 cm 5,0 cm

Controle 4: THI Aan Aan Uit

Controle 5: gelijktijdig Uit Uit Aan
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-42 Transducermodel: P21xp, bedieningsmodus: Kleur/CPD

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,5 2,4 - - 2,8

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) 2,02

W0 (mW) 141,3 - - 150,9

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) -

z@Pll.3max (cm) 4,1

deq(zsp) (cm) -

fc (MHz) 1,85 2,03 - - - 2,03

Dim of Aaprt X (cm) 0,33 - - - 0,33

Y (cm) 1,30 - - - 1,30

Overige informatie PD (μsec) 1,134

PRF (Hz) 800

pr@PIImax (MPa) 2,63

deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte BPLx (cm) 1,30 - - 1,30

BPLy (cm) 9,0 - - 9,0

IPA.3@MImax (W/cm2) 240

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Crd Abd Abd

Controle 2: modus Kleur Kleur Kleur

Controle 3: 2D-optimalisatie/-
THI/-diepte

Gem/aan/
9,0 cm

Gem/uit/
5,0 cm

Gem/uit/
5,0 cm

Controle 4:
kleuroptimalisatie/PRF

Laag/
880 Hz

Hoog/
2500 Hz

Hoog/
2500 Hz

Controle 5: positie/grootte
kleurenvak

Bovenzijde/
kort-breed

Bovenzijde/
opg

Bovenzijde/
opg

(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-43 Transducermodel: P21xp, bedieningsmodus: PWDoppler

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,5 - - 1,3 3,7 2,8

Gekoppelde
akoestische parameter

pr.3 (MPa) 2,15

W0 (mW) - - 204,3 82,3

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) 126,9

z1 (cm) 3,1

zbp (cm) 2,8

zsp (cm) 3,90

z@Pll.3max (cm) 1,4

deq(zsp) (cm) 0,71

fc (MHz) 2,07 - - 2,09 2,09 2,08

Dim of Aaprt X (cm) - - 2,10 2,10 0,33

Y (cm) - - 1,30 1,30 1,30

Overige informatie PD (μsec) 1,195

PRF (Hz) 1562

pr@PIImax (MPa) 2,37

deq@Pllmax (cm) 0,49

Brandpuntlengte BPLx (cm) - - 14,01 1,30

BPLy (cm) - - 9,0 9,0

IPA.3@MImax (W/cm2) 184

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Abd Crd Abd Abd

Controle 2:
monstervolumegrootte

0 mm 14 mm 14 mm 7 mm

Controle 3:
monstervolumepositie

Zone 1 Zone 8 Zone 8 Zone 0

Controle 4: PRF 1562 Hz 1562 Hz 1562 Hz 1953 Hz

Controle 5: TDI - Uit - -
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de
vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 9-44 Transducermodel: P21xp, bedieningsmodus: CWDoppler

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Non-scan
Non-scan

Aaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde (a) - 1,1 - 4,0 2,6

Gekoppelde akoestische
parameter

pr.3 (MPa) #

W0 (mW) - 113,2 110,9 113,2

min van W.3
(z1),ITA.3(z1)]

(mW) -

z1 (cm) -

zbp (cm) -

zsp (cm) 1,25

z@Pll.3max (cm) #

deq(zsp) (cm) 0,52

fc (MHz) # - 2,0 - 2,00 2,00

Dim of Aaprt X (cm) - 0,72 - 0,85 0,72

Y (cm) - 1,30 - 1,30 1,30

Overige informatie PD (μsec) #

PRF (Hz) #

pr@PIImax (MPa) #

deq@Pllmax (cm) 0,47

Brandpuntlengte BPLx (cm) - 1,30 - 1,30

BPLy (cm) - 9,0 - 9,0

IPA.3@MImax (W/cm2) #

Bedrijfsbedienings-
omstandigheden

Controle 1: onderzoekstype Crd Crd Crd

Controle 2: monstervolume Zone 0 Zone 1 Zone 0
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
# Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemenemaximale indexwaarde niet is gerapporteerd voor de vermelde reden.
(Raadpleeg lijn algemenemaximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.

Nauwkeurigheid en onzekerheid van akoestischemetingen
Alle tabelinvoeren zijn verkregen bij dezelfde bedrijfsomstandigheden die aanleiding geven voor demaximale
indexwaarde in de eerste kolom van de tabel. Nauwkeurigheid en onzekerheid vanmetingen voor vermogen, druk,
intensiteit en andere hoeveelheden die worden gebruikt om dewaarden in de tabelmet het akoestisch vermogen af te
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leiden, worden in de onderstaande tabelweergegeven. In overeenstemmingmet gedeelte 6.4 van de
vermogensweergavenormworden de volgende nauwkeurigheid en onzekerheid vanmetingen bepaald door
herhaaldemetingen te doen en de standaardafwijking als een percentage te vermelden.

Tabel 9-45Nauwkeurigheid en onzekerheid van akoestischemetingen

Hoeveelheid Nauwkeurigheid
(% van standaardafwijking)

Onzekerheid
(95% zekerheid)

Pr 1,9% ±11,2%

Pr.3 1,9% ±12,2%

Wo 3,4% ±10%

fc 0,1% ±4,7%

PII 3,2% +12,5 tot -16,8%

PII.3 3,2% +13,47 tot -17,5%

Terminologie in de tabellenmet akoestisch vermogen
Aaprt Oppervlakte van de actieve apertuur gemeten in cm2.
deq(z) Equivalente bundeldiameter als functie van axiale afstand zen is gelijk aan

waarbij ITA(z) de temporaalgemiddelde intensiteit in

centimeter is als functie van z.
deq@PIImax Equivalente bundeldiameter in centimeter op het punt waar de spatiële-

piekpulsintensiteitsintegraal van het vrije veldmaximaal is.
Dim. of Aaprt Afmetingen van actieve apertuur voor het azimutale vlak (x) en elevatievlak (y) in

centimeter.
fc Middenfrequentie in MHz.
FL Brandpuntlengte of azimutale lengte (x) en elevatielengte (y) in centimeter, indien deze

verschillen.
Ipa.3@

MImax Verminderde pulsgemiddelde intensiteit op demaximaleMI in eenheden vanW/cm2.
ISPTA.3 Verminderde temporaalgemiddelde spatiële-piekintensiteit (ISPTA) in eenheden van

milliwatts/cm2.
ISPTA.3z1 Verminderde temporaalgemiddelde spatiële-piekintensiteit bij axiale afstand z1 (milliwatt

per vierkante centimeter).
MI Mechanische index.
PD Pulsduur (microseconden) die is verbondenmet het overdrachtspatroon en aanleiding

geeft tot de gerapporteerde waarde vanMI.
Pr.3 Verminderde piekverdunningsdrukdie is verbondenmet het overdrachtspatroon en

aanleiding geeft tot de waarde die onder MI wordt gerapporteerd (megapascal).
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pr@PIImax Piekverdunningsdruk in megapascal op het punt waar de spatiële-
piekpulsintensiteitsintegraal van het vrije veldmaximaal is.

PRF Pulsherhalingsfrequentie die is verbondenmet het overdrachtspatroon en aanleiding
geeft tot de gerapporteerde waarde vanMI in Hertz.

TI type Van toepassing zijnde thermische index voor de transducer, de beeldvormingsmodusen
het onderzoekstype.

TI-waarde Waarde van thermische index voor de transducer, de beeldvormingsmodusen het
onderzoekstype.

TIB Thermische indexbot is een thermische index voor toepassingen waarbij de
ultrasoonbundel door zacht weefsel gaat en een brandpuntgebied zich in de onmiddellijke
nabijheid van bot bevindt. TIB non-scan is de thermische indexbot in de non-
autoscanmode.

TIC Thermische index schedelbot is de thermische index voor toepassingen waarbij de
ultrasone straal door bot nabij de bundelingang in het lichaam gaat.

TIS Thermische index zacht weefsel is een thermische index voor zachte weefsels. TIS scan is
de thermische index zacht weefsel in een autoscanmode. TIS non-scan is de thermische
index zacht weefsel in de non-autoscanmode.

W.3(z1) Verminderd ultrasoon vermogen bij axiale afstand z1 in eenheden vanmilliwatt.
Wo Ultrasoon vermogen in eenheden vanmilliwatt, met uitzondering van TISscan, waarbij dit

het ultrasone vermogen is dat door een venster van één cm passeert.
z1 Axiale afstand in centimeter die overeenkomtmet de locatie vanmaximalemin(W.3(z1),

ITA.3(z) x 1 cm
2)], waarbij z ≥ zbp.

zbp 1,69 (Aapr t ) in centimeter.
zsp Voor MI, de axiale afstand waarbij pr.3wordt gemeten. Voor TIB, de axiale afstand in

centimeter waarbij TIB een globaalmaximum is (bijvoorbeeld, zsp = zb.3).

360 HOOFDSTUK 9 



Verklarende woordenlijst 361

Ve
rk
la
re
nd

e
w
oo

rd
en
lij
st

Algemene termen
Voor termenmet betrekking tot
ultrageluid die niet staan vermeld in
deze verklarende woordenlijst
raadpleegt u "Recommended
Ultrasound Terminology", tweede
editie, in 1997 uitgegeven door AIUM.

AIUM American Institute of
Ultrasound inMedicine

ALARA, zo
laag als
redelijkerwijs
mogelijk is

De richtlijn voor gebruik
van ultrageluid, waarbij
wordt bepaald dat u de
blootstelling van de
patiënt aan ultrasone
energie zo laag houdt
als redelijkerwijs
mogelijk is voor het
verkrijgen van
diagnostische
resultaten.

boogarray-
transducer

Geïdentificeerd aan de
hand van de letter C
(curved [boog] of
curvilineair) en een getal
(60). Het getal komt
overeenmet de straal
van kromming van de
array, uitgedrukt in
millimeter. De
transducerelementen
zijn elektrisch
geconfigureerd om de
kenmerken en richting
van de akoestische
bundel te regelen. Een
voorbeeld: C60xp.

diepte Verwijst naar de diepte
van de weergave. Er
wordt een constante
geluidssnelheid van
1538,5meter/seconde
aangenomen bij de
berekening van de
echopositie in het beeld.

in situ In de natuurlijke of
oorspronkelijke positie.

Lcd liquid crystal display
lijnarray-
transducer

Geïdentificeerd aan de
hand van de letter L
(lineair) en een getal
(38). Het getal komt
overeenmet de straal
van breedte van de
array, uitgedrukt in
millimeter. De
transducerelementen
zijn elektrisch
geconfigureerd om de
kenmerken en richting
van de akoestische
bundel te regelen. Een
voorbeeld: L38xp.



mechanische
index (MI)

Een indicatie van de
waarschijnlijkheid van
het optreden van
biologische effecten:
hoe hoger deMI, hoe
groter de
waarschijnlijkheid van
mechanische
biologische effecten.
Raadpleeg "Akoestisch
vermogen" op pagina
309 voor een
completere omschrijving
vanMI.

MI/TI Ziemechanische index
(MI) en thermische
index (TI).

fase-array Een transducer die
hoofdzakelijk bedoeld is
voor cardiale scans.
Vormt een sectorbeeld
door de richting en het
brandpunt van de
bundel elektronische te
sturen.

SonoMB-
technologie

Een deelverzameling
van de 2D-
beeldvormingsmodus
waarbij het 2D-beeld
wordt verbeterd door
vanuit meerdere
hoeken naar een doel te
kijken en vervolgensde
gescande gegevens
samen te voegen of te
middelen om de
algehele beeldkwaliteit
te verbeteren en,
parallel hieraan, ruis en
artefacten te
verminderen.

doeldiepte Een diepte op de
weergave die

overeenkomtmet het
scheidingsvlak van de
huid/transducer.

thermische
index (TI)

De verhouding van het
totale akoestische
vermogen en de
akoestische energie die
nodig is om de
weefseltemperatuur
onder bepaalde
aannames te verhogen
met 1 °C. Raadpleeg
"Akoestisch vermogen"
op pagina 309 voor een
completere omschrijving
van TI.

TIB
(thermische
indexbot)

Een thermische index
voor toepassingen
waarbij de ultrasone
bundel door zacht
weefsel gaat en een
brandpuntgebied zich in
de onmiddellijke
nabijheid van bot
bevindt.

TIC
(thermische
index
schedelbot)

Een thermische index
voor toepassingen
waarbij de ultrasone
straal door bot nabij de
bundelingang in het
lichaam gaat.

TIS
(thermische
index zacht
weefsel)

Een thermische index
voor zachte weefsels.

Tissue
Doppler
Imaging
(TDI)

Een PulsedWave
Doppler-techniekdie
wordt gebruikt om
myocardiale beweging
te detecteren.
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Tissue
Harmonic
Imaging

Zendt op één frequentie
en ontvangt op een
hogere harmonische
frequentie om ruis en
onduidelijkheid te
verminderen en de
resolutie te verbeteren.

transducer Een hulpmiddel dat een
vorm van energie omzet
in een andere vorm van
energie. Ultrasone
transducers bevatten
piëzo-elektrische
elementen die, indien ze
elektrisch opgewekt
worden, akoestische
energie uitzenden. Als
de akoestische energie
wordt overgedragen op
het lichaam, verplaatst
deze zich totdat deze
een scheidingsvlakof
een wijziging in
weefseleigenschappen
tegenkomt. Bij het
scheidingsvlakwordt
een echo gevormd die
terugkeert naar de
transducers, waar deze
akoestische energie
wordt omgezet in
elektrische energie,
wordt verwerkt en als
anatomische informatie
wordt weergegeven.

variantie Toont een variantie in
Color Doppler Flow-
beeldvorming binnen
een gegevenmonster.
Variantie wordt
toegewezen aan de
kleur groen en wordt
gebruikt om turbulentie
te detecteren.

Terminologie in de tabellen met
akoestisch vermogen
Aaprt Oppervlakte van de actieve

apertuur gemeten in cm2.
deq(z) Equivalente bundeldiameter

als functie van axiale afstand z
en is gelijk aan

waarbij ITA(z) de
temporaalgemiddelde
intensiteit in centimeter is als
functie van z.

deq@PIImax Equivalente bundeldiameter
in centimeter op het punt
waar de spatiële-
piekpulsintensiteitsintegraal
van het vrije veldmaximaal is.

Dim. of Aaprt Afmetingen van actieve
apertuur voor het azimutale
vlak (x) en elevatievlak (y) in
centimeter.

fc Middenfrequentie in MHz.
FL Brandpuntlengte of azimutale

lengte (x) en elevatielengte
(y) in centimeter, indien deze
verschillen.

Ipa.3@
MImax Verminderde pulsgemiddelde

intensiteit op demaximaleMI
in eenheden vanW/cm2.

ISPTA.3 Verminderde
temporaalgemiddelde
spatiële-piekintensiteit
(ISPTA) in eenheden van
milliwatts/cm2.

ISPTA.3z1 Verminderde
temporaalgemiddelde
spatiële-piekintensiteit bij
axiale afstand z1 (milliwatt per
vierkante centimeter).
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MI Mechanische index.
PD Pulsduur (microseconden)

die is verbondenmet het
overdrachtspatroon en
aanleiding geeft tot de
gerapporteerde waarde van
MI.

Pr.3 Verminderde
piekverdunningsdrukdie is
verbondenmet het
overdrachtspatroon en
aanleiding geeft tot de
waarde die onder MI wordt
gerapporteerd
(megapascal).

pr@PIImax Piekverdunningsdruk in
megapascal op het punt waar
de spatiële-
piekpulsintensiteitsintegraal
van het vrije veldmaximaal is.

PRF Pulsherhalingsfrequentie die
is verbondenmet het
overdrachtspatroon en
aanleiding geeft tot de
gerapporteerde waarde van
MI in Hertz.

TI type Van toepassing zijnde
thermische index voor de
transducer, de
beeldvormingsmodusen het
onderzoekstype.

TI-waarde Waarde van thermische index
voor de transducer, de
beeldvormingsmodusen het
onderzoekstype.

TIB Thermische indexbot is een
thermische index voor
toepassingen waarbij de
ultrasoonbundel door zacht
weefsel gaat en een
brandpuntgebied zich in de
onmiddellijke nabijheid van
bot bevindt. TIB non-scan is

de thermische indexbot in de
non-autoscanmode.

TIC Thermische index schedelbot
is de thermische index voor
toepassingen waarbij de
ultrasone straal door bot nabij
de bundelingang in het
lichaam gaat.

TIS Thermische index zacht
weefsel is een thermische
index voor zachte weefsels.
TIS scan is de thermische
index zacht weefsel in een
autoscanmode. TIS non-scan
is de thermische index zacht
weefsel in de non-
autoscanmode.

W.3(z1) Verminderd ultrasoon
vermogen bij axiale afstand z1
in eenheden vanmilliwatt.

Wo Ultrasoon vermogen in
eenheden vanmilliwatt, met
uitzondering van TISscan,
waarbij dit het ultrasone
vermogen is dat door een
venster van één cm passeert.

z1 Axiale afstand in centimeter
die overeenkomtmet de
locatie vanmaximalemin(W.3
(z1), ITA.3(z) x 1 cm

2)],
waarbij z ≥ zbp.

zbp 1,69 (Aapr t ) in centimeter.
zsp Voor MI, de axiale afstand

waarbij pr.3wordt gemeten.
Voor TIB, de axiale afstand in
centimeter waarbij TIB een
globaalmaximum is
(bijvoorbeeld, zsp = zb.3).
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