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CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG E1PRO
Hệ thống này áp dụng các công nghệ Doppler siêu âm tiên tiến.
Để đảm bảo hiệu suất và tính khả dụng của hệ thống này, bạn nên làm quen với hoạt động của
các thành phần hệ thống, bảng điều khiển, bảng phím và màn hình cơ bản.
1.1 Cấu hình hệ thống
Cấu hình hệ thống tiêu chuẩn chủ yếu bao gồm các mục sau:
● Thiết bị chính
● Đầu dò
● Khác: Xem Danh sách đóng gói trong hộp đóng gói.
1.2 Thông số kỹ thuật vật lý
● Màn hình LCD: hiển thị màu 15,6 ’’
● Kích thước hệ thống: xấp xỉ. 378mm (W) × 352mm (H) × 114mm (D)
● Trọng lượng hệ thống: xấp xỉ. 6,5kg (nhiều nhất, bao gồm cả pin)

Hình 1.1-Tổng quan máy

2 System Overview

1.3 Các thành phần hệ thống
1.3.1 Điều khiển phía trước

1. tay cầm
2. giá đỡ đầu dò
3. Màn hình LCD

4. Bảng điều khiển
5. Chỉ số
6. Chốt

1.3.2 Dìa máy

Hình 1.3 Dìa máy

1Cổng ra video HDMI
2 Cổng USB
3 Cổng đầu ra âm thanh
4 Cổng đầu vào âm thanh

1 Cổng ra video HDMI
2 Cổng USB
3 Cổng đầu ra âm thanh
4 Cổng đầu vào âm thanh

1.3.3 Mặt sau

Hình 1 -4 Back View
1 lỗ thông gió
2 Giá đỡ móc treo cáp (tùy chọn)
3 cổng thăm dò
4 Cổng ECG (tùy chọn)

5 Cổng chuyển đổi chân
6 cổng bộ chuyển đổi AC
7 Cổng đầu ra video
8 Đầu nối đất

1.3.4 Mặt dưới

Hình 1.5 Mặt dưới

1 Khóa pin

2

Pin

1.3.5 Bàn phím điều khiển
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Hình 1-6 Bàn phím điều khiển

STT Tên

Mô tả

1

Probe

Chọn loại kỳ thi tương ứng.

2

Patient

Vào màn hình New Patient

3

Report

Vào màn hình Measurement Report.

4

Review

Hiển thị màn hình Danh sách bệnh nhân khám Patient Exam List
Hoặc, để vào màn hình Review Exam sau khi tạo một bài kiểm tra
bệnh nhân mới.

5

End Exam

Kết thúc kiểm tra thời gian thực hiện tại.

6

Key Panel

Sử dụng nó để nhập thông tin bệnh nhân. Để biết chi tiết, hãy tham
khảo Phần 1.3.6 Bảng phím.

7

Baseline

Điều chỉnh vị trí của đường cơ sở.

8

Scale

Điều chỉnh thang vận tốc.

9

Angle

● Điều chỉnh con trỏ dòng ở chế độ PW / CW.
● Điều chỉnh hướng mũi tên khi kích hoạt tính năng chú thích mũi
tên.
● Điều chỉnh góc đo của khớp hông khi thực hiện phép đo HIP.

10

P1

Lưu hình ảnh. Hoặc, chức năng của phím này có thể được đặt theo yêu
cầu. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Phần 3.1.3 Cài đặt Bộ nhớ.

11

P2

Lưu hình ảnh. Hoặc, chức năng của phím này có thể được đặt theo yêu
cầu. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Phần 3.1.3 Cài đặt Bộ nhớ.

STT.
12

Tên

Body Mark

Mô tả

● Nhấn vào nút body mark đó để thêm dấu thân trên ảnh.
● Xoay nó để điều chỉnh hướng đánh dấu đầu dò nếu tính
năng chú thích dấu thân được kích hoạt.

13

Annot

Chú thích một hình ảnh với các từ đã nhập.

14

Clear

Xóa tất cả kết quả đo, chú thích, mũi tên và dấu thân khỏi
màn hình.

15

Pointer

Kích hoạt con trỏ bi lăn.

16

Set Key

Xác nhận hoạt động hiện tại.

17

Calc

Kích hoạt các tính năng đo lường và tính toán dành riêng cho
ứng dụng.

18

Trackball

Di chuyển con trỏ và điều chỉnh ROI.

19

Update

● Vào chế độ M / PW / CW ở chế độ M / PW / CW không
kích hoạt.
● Chuyển đổi giữa các điểm đánh dấu đo khi thực hiện đo
khoảng cách hoặc đo hình elip.
● Hoàn tác dấu vết khi thực hiện phép đo dấu vết.
● Chọn khu vực quan tâm khi tính năng thu phóng được kích
hoạt.

20

Caliper

Kích hoạt các tính năng đo lường và tính toán cơ bản.

21

Set Key

Xác nhận hoạt động hiện tại.

22

Dual

●

Kích hoạt các tính năng đo lường và tính toán cơ bản.

●

Xác nhận hoạt động hiện tại.

Đóng băng hình ảnh ở chế độ thời gian thực hoặc khôi phục
quá trình quét thời gian thực.

23

24

25

M

Vào chế độ M đã tắt hoặc thoát khỏi chế độ M.

PW

Vào chế độ PW đã tắt hoặc thoát khỏi chế độ PW.

CFM

Vào hoặc thoát khỏi chế độ CFM.

B

Vào chế độ B.

Auto/Gain

● Nhấn nút này để tự động tối ưu hóa hình ảnh.
● Xoay nó để điều chỉnh mức tăng của chế độ hiện tại.

26

Standby
Indicator

Cho biết trạng thái chờ của hệ thống.

27

Charging Indicator

Cho biết trạng thái sạc pin. Để biết chi tiết, hãy tham khảo
Phần 2.2.4 Chỉ báo trạng thái.

28

D i s c h a r gi ng
Indicator

Cho biết trạng thái xả pin. Để biết chi tiết, hãy tham khảo
Phần 2.2.4 Chỉ báo Trạng thái.

STT.

Tên

Mô tả

29

Image

Lưu hình ảnh ở chế độ thời gian thực hoặc chế độ cố định.

30

Cine
30

Lưu in
phim
chếtime
độ đóng
Hoặc,mode.
chức năng của phím
Save an image
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31

Print

In màn hình hiện tại được hiển thị trên màn hình.

32

Depth

Adjust the scan depth.

33

Zoom

● Nhấn nó để kích hoạt hoặc thoát khỏi tính năng thu phóng.
● Xoay nó để phóng đại vùng quan tâm của hình ảnh siêu
âm

34

Focus

Điều chỉnh vị trí lấy nét

35

TGC

Điều chỉnh cài đặt TGC ở các độ sâu quét khác nhau.

36

Next/Back Key

● Phím này tương ứng với phím chức năng nằm ở cuối màn
hình.
● Nhấn nó để chuyển sang trang tiếp theo hoặc trang trước.

37

Function Knob

● Sáu nút chức năng này tương ứng với các mục menu nằm
ở cuối màn hình.
● Nhấn nó để chọn mục menu tương ứng.
● Xoay nó để đặt mục menu đã chọn.

1.3.6 Bàn phím điều khiển

Hình 1-7 Bàn phím điều khiển

STT

Tên

Mô tả

1

Esc

Thoát khỏi màn hình Cài đặt Hệ thống hoặc màn hình Bệnh nhân mới.

2

Help

Kín đáo

3

F3

Lưu ảnh chụp màn hình. Hoặc, chức năng của phím này có thể được đặt theo
yêu cầu. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Phần 2.1.3 Cài đặt Bộ nhớ.

4

F4

In hình ảnh. Hoặc, chức năng của phím này có thể được đặt theo yêu cầu. Để biết
chi tiết, hãy tham khảo Phần 2.1.3 Cài đặt Bộ nhớ.

5

3D

Đặt kín
Kích hoạt hiển thị màn hình chia đôi. Chuyển đổi giữa bốn hình ảnh trong màn
hình chia đôi.

6
7

Đảo ngược hình ảnh lên hoặc xuống.

8

Đảo ngược hình ảnh sang trái hoặc phải.

9

Pan

Vào hoặc thoát khỏi chế độ toàn cảnh.

10

PDI

Vào hoặc thoát khỏi chế độ PDI.

11

TDI

Vào hoặc thoát khỏi chế độ TDI.

12

CW
ECG

Vào chế độ CW đã tắt hoặc thoát khỏi chế độ CW

13

Bật hoặc tắt tính năng ECG.

● Xóa chú thích, mũi tên hoặc dấu nội dung đã chọn khi chú thích ảnh.
● ● Xóa điểm đánh dấu và kết quả đo đã chọn khi thực hiện phép đo dấu
vết thủ công hoặc phép đo khác.
Bật hoặc tắt tính năng sinh thiết.
●

14

15
16

Del
Biopsy

Up/Down/Left/ Được sử dụng cùng với phím Shift để điều chỉnh âm lượng của chế độ PW
Right Arrow và độ sáng của màn hình.
Vào hoặc thoát khỏi chế độ THI.

17

THI

18

Menu

Kích hoạt vùng menu khi tính năng ECG hoặc sinh thiết được kích hoạt.

19

Space

Nhập một khoảng trắng.

20

Setup

Vào màn hình Cài đặt Hệ thống.

1.3.7 Màn hình cơ bản

Hình 1.8 Basic Screen
9 Trạng thái vòng lặp Cine (ở chế độ đông lạnh)
1 logo của nhà sản xuất
10 thông số hình ảnh
2 Thanh thông tin
11 Giá trị / mức tham số
3 Thanh trạng thái
12 Phím chức năng nâng cao
4 Bảng tạm
13 Quy mô độ sâu và vị trí tiêu điểm
5 phím NEXT
14 Thông tin hình ảnh
6 Biểu tượng vòng lặp Cine (ở chế độ 15 Tham số đo lường / hộp chú thích / vùng menu
cố định)
16 Bản đồ màu (trái) / Bản đồ thang độ xám (phải)
7 Hộp kết quả đo
8 Khu vực hình ảnh

CHƯƠNG 2:TÙY CHỈNH HỆ THỐNG
Menu System Settings cho phép bạn chỉ định trạng thái hoạt động, ngày giờ hệ thống, độ sáng
màn hình, v.v. Tất cả cài đặt tùy chỉnh của bạn có thể vẫn còn ngay cả sau khi khởi động lại hệ
thống.
Sau khi bạn bật nguồn hệ thống, màn hình LCD sẽ hiển thị màn hình Application Mode.
Nhấn phím Setup trên bảng phím để vào menu Cài đặt Hệ thống “System Settings”
Để thực hiện cài đặt trên menu System Settings
● Chọn một tab để vào menu cài đặt.
● Di chuyển con trỏ đến hộp văn bản bên cạnh một mục và sử dụng bảng phím để nhập giá trị
theo cách thủ công.
● Chọn một tùy chọn từ mỗi danh sách thả xuống.
● Nhấp vào Load Defaults để khôi phục cài đặt gốc.
● Nhấp vào Apply để lưu bất kỳ thay đổi nào.
● Nhấp vào Exit để thoát menu Cài đặt hệ thống “System Settings”.
2.1 Cài đặt hệ thống chung
Bạn có thể thực hiện cài đặt hệ thống chung trên tab General, Display, Save and Biopsy tab.

Hình 2-1 General Settings Screen

Mục

Mô tả

Hospital Name

Nhập tên của tổ chức.

Freeze Response

Chọn tính năng sẽ được bật sau khi bạn chọn

End Exam Response

Chọn tính năng sẽ được bật sau khi bạn nhấn phím End Exam

Trackball Sensitivity

Điều chỉnh độ nhạy cho chuyển động của bi lăn. Giá trị lớn hơn mang lại
độ nhạy cao hơn.

Language

Chọn ngôn ngữ hệ thống cho giao diện người dùng.

.

GHI CHÚ:
Khởi động lại hệ thống để hệ thống có hiệu lực sau khi chọn ngôn ngữ hệ
thống.
Time Zone

Đặt múi giờ địa phương.

Date/Time Setting

Đặt múi giờ địa phương.
Chọn mục này để đặt ngày và giờ hệ thống theo cách thủ công trong
hộp văn bản bật lên.
GHI CHÚ:
Bạn nên đặt ngày và giờ hệ thống để sử dụng hệ thống lần đầu.

2.2.2

Date Format

Đặt định dạng ngày tháng cho hệ thống.

Time Format

Đặt định dạng thời gian cho hệ thống.

Cài đặt hiển thị

Hình 2.2 General Settings Menu - Display Tab

Mục

Mô tả

Screen Saver

Đặt khoảng thời gian để kích hoạt trình bảo vệ màn hình.

Auto Standby

Đặt thời gian chờ để vào chế độ chờ tự động.

LGC

Bật hoặc tắt tính năng LGC.

Width Ruler

Bật hoặc tắt hiển thị thước đo chiều rộng.

Key Volume

Bật hoặc tắt âm phím.

Light Color

Đặt màu đèn nền của bi xoay.

Keyboard & Monitor
Brightness

Đặt độ sáng của bàn phím và màn hình,

Monitor Colors

Đặt nhiệt độ màu của màn hình.

Show Gallery

Xem hình ảnh và hình ảnh có sẵn trong hệ thống hoặc được nhập từ các
thiết bị lưu trữ bên ngoài.

■ Hiển thị Thư viện
Thực hiện các bước sau để thực hiện một cuộc trình diễn.
1. Nhấp vào Show Gallery để vào màn hình Show Gallery, như trong Hình 2-3

Hình 2-3 Show Gallery Screen

2. Tải bản trình diễn mặc định hoặc nhập bản trình diễn từ thiết bị lưu trữ bên ngoài.
- Chọn một bản demo và nhấp vào Top, Up, Down hoặc Bottom để sắp xếp thứ tự.
- Chọn một bản demo và nhấp vào Play Interval từ danh sách thả xuống để đặt khoảng thời
gian chơi demo.
- Bấm Select All để chọn tất cả các bản demo.
- Chọn thiết bị và nhấp vào Import để nhập các bản trình diễn.
- Nhấp vào Load Default để tải các bản trình diễn mặc định.

- Chọn một bản trình diễn và nhấp vào Delete để xóa bản trình diễn đó khỏi bộ sưu tập.
3. Chọn bản trình diễn và nhấn phím set hai lần trên bảng điều khiển để bắt đầu trình diễn.
- Nhấn phím mũi tên Up/Down/Left/Right để chuyển đến bản trình diễn trước đó hoặc tiếp
theo.
- Nhấn phím đặt để set hoặc tiếp tục trình diễn.
- Bấm phím để dừng trình diễn.
2.1.3 Cài đặt lưu trữ

Hình 2.4 Storage Settings Screen
Mục

Mô tả

Prospective
Storage

Đặt khoảng thời gian để lưu trữ tiềm năng của rạp chiếu phim.

Retrospec tive
Storage

Đặt khoảng thời gian cho việc lưu trữ hồi cứu phim.

Freeze Storage

Đặt khoảng thời gian lưu trữ phim ở chế độ đông lạnh.

Area

Đặt khu vực sẽ được lưu.

Cine

Đặt định dạng lưu trữ cine.

Image

Đặt định dạng lưu trữ hình ảnh.

Key Function

Đặt chức năng cho các phím tắt P1, P2, F3, F4 hoặc Cine.

Send image to
DICOM storage

Đánh dấu vào nó và hệ thống sẽ gửi một hình ảnh đến máy chủ lưu trữ
DICOM mỗi khi hình ảnh được lưu.

Send cine to
DICOM storage

Đánh dấu vào nó và hệ thống sẽ gửi một đoạn phim đến máy chủ lưu trữ
DICOM mỗi khi bản phim được lưu.

Save Sound

Đặt mức âm lượng của âm lưu trữ.

Image Sharing

Bật hoặc tắt dịch vụ chia sẻ hình ảnh.

Service

2.1.4

Cài đặt sinh thiết

Hình 2-5 Biopsy Settings Screen

▪

Biopsy GuideLine
Mục

Mô tả

Biopsy Angle

Đặt góc sinh thiết mặc định cho đầu dò.

Guide Line Type

Chọn một loại cho hướng dẫn sinh thiết.

Guide Line Display

■

•

Đặt nó thành Line và một hướng dẫn sinh thiết sẽ hiển thị khi thực hiện sinh
thiết.

•

Đặt nó thành Rangevà hai hướng dẫn sinh thiết song song được hiển thị khi
thực hiện sinh thiết. Hai hướng dẫn tạo nên vùng hướng dẫn trong đó được
sử dụng để hướng dẫn sinh thiết an toàn.

Ẩn hoặc hiển thị hướng dẫn sinh thiết.

Biopsy Grid
Mục

Mô tả

Biopsy Grid Display Style

Đặt kiểu hiển thị của lưới sinh thiết.

Biopsy Grid Display Color

Đặt màu hiển thị của lưới sinh thiết.

Biopsy Grid Edit

Đặt mã của điểm trên trục hoành và trục tung của lưới sinh thiết.

GHI CHÚ:
Mã có thể là chữ hoa, chữ thường và số. Và những con số bao
gồm số thập phân

2.2 Cài đặt kiểm tra trước

Hình 2.6 Exam Preset Settings Screen

Chọn một đầu dò và tất cả các biểu tượng loại kiểm tra đặt trước sẽ được hiển thị trong danh
sách Available Items Bạn có thể sửa đổi bố cục của màn hình Selected Items và khôi phục
mặc định ban đầu.
● Nhấp vào danh sách thả xuống bên cạnh Probe Selection để chọn kiểu đầu dò mong muốn.
● Chọn biểu tượng loại bài kiểm tra trong Available Items và nhấp
để di chuyển biểu
tượng này sang danh sách Selected Items
● Chọn biểu tượng loại bài kiểm tra trong danh sách Selected Items và nhấp, hoặc để di
chuyển biểu tượng này.
● Chọn biểu tượng loại bài kiểm tra trong danh sách Mục đã chọn và nhấp vào Xóa để xóa
biểu tượng này khỏi danh sách.
● Nhấp vào Áp dụng để lưu cài đặt và các biểu tượng đã đặt được hiển thị trên Hình 6-1.
2.3 Cài đặt chú thích
Bạn có thể thực hiện cài đặt chú thích trên tab Công cụ và danh sách
2.3.1 Cài đặt công cụ

Hình 2.7 Annotation Settings Menu - Tools Tab

2.3.1

Tools Settings

English
Medium
On

Hình 2-7 Annotation Settings Menu - Tools Tab

■

Cài đặt chú thích chữ
Mục

Mô tả

Select annotation
language

Đặt ngôn ngữ của chú thích văn bản.

Font size

Đặt kích thước phông chữ của các từ đã nhập.

Clear annotation
while unfreezing
image

Bật hoặc tắt tính năng tự động xóa chú thích văn bản sau khi mở
ảnh.
● Đặt thành ON, tất cả chú thích sẽ bị xóa sau khi bạn nhấn phím
ở chế độ chỉnh sửa chú thích văn bản.
● ● Đặt thành OFF,, tất cả các chú thích sẽ không bị xóa sau khi
bạn nhấn phím
ở chế độ chỉnh sửa chú thích văn bản.

■

■

Cài đặt chú thích bằng mũi tên
Mục

Mô tả

Arrows size

Đặt kích thước của mũi tên.

Clear arrow
while
unfreezing
image

Bật hoặc tắt tính năng mũi tên tự động xóa sau khi mở ảnh.
● Đặt thành ON, tất cả các mũi tên sẽ bị xóa sau khi bạn nhấn phím
ở
chế độ chỉnh sửa chú thích mũi tên.
● Đặt nó thành OFF, tất cả các mũi tên sẽ không bị xóa sau khi bạn nhấn
phím
ở chế độ chú thích mũi tên.

Cài đặt home
Mục

Mô tả

Middle, Bottom, Left, Top, Right

Đặt vị trí ban đầu của chú thích và chú
thích mũi tên.

2.3.2 Cài đặt danh sách

Hình 2-8 Annotation Settings Menu - List Tab

Thực hiện các bước sau.
1.
Chọn một loại bài kiểm tra từ danh sách thả xuống bên cạnh Application.
2.
Chọn một thư viện chú thích văn bản từ danh sách thả xuống bên cạnh Library
3.
Thêm các chú thích văn bản mong muốn trong thư viện đã chọn vào danh sách Chú
thích đã chọn- Annotation Selected.

a.
Chọn chú thích văn bản và nhấp vào> để thêm chú thích đó vào danh sách Annotation
Selected
b.
Nhấp vào >> để thêm tất cả các chú thích văn bản trong thư viện đã chọn vào
Annotation Selected
c.
Chọn một chú thích văn bản trong danh sách Annotation Selected và nhấp vào <để xóa
nó khỏi danh sách Annotation Selected.
d.
Bấm << để xóa tất cả các chú thích văn bản khỏi danh sách Annotation Selected
4. Chọn một chú thích văn bản trong danh sách Chú thích đã chọn và nhấp vào hoặc để sắp xếp
hiển thị của nó.
2.4 Cài đặt dấu cơ thể

Hình 2-9 Body Mark Settings Screen

1. Chọn một loại bài kiểm tra từ danh sách thả xuống bên cạnh Application.
2. Chọn một thư viện dấu thân từ danh sách thả xuống bên cạnh Application of Available.
.
3. Thêm các dấu cơ thể mong muốn trong thư viện dấu thân vào danh sách Đã chọn- Selected
list
- Chọn một dấu cơ thể và sau đó nhấp vào> để thêm nó vào danh sách Selected list.
- Nhấp vào >> để thêm tất cả các dấu thân trong thư viện dấu thân đã chọn vào danh sách
Selected list.
- Chọn một dấu cơ thể trong danh sách Selected list.và nhấp vào <để xóa nó khỏi danh sách
Selected list.
- Nhấp vào nút << để xóa tất cả các dấu trên cơ thể khỏi danh sách Selected list.
4. Chọn một dấu nội dung trong danh sách Selected list., sau đó bấm , , hoặc để sắp

xếp hiển thị của nó.
2.5 Cài đặt đo lường
Bạn có thể điều chỉnh cài đặt đo lường trên các tab Chung- General, Ứng dụng- Application
và Danh sách- List tabs.
2.5.1 Cài đặt đo lường chung

Hình 2-10 General Measurement Settings Screen

■

Mục cài đặt chung

Mục

Mô tả

Cross Cursor Size

Đặt kích thước của con trỏ chéo.

Line ID Display

Bật hoặc tắt hiển thị số dòng khi thực hiện phép đo.

Measure Line Size

Đặt độ dày của đường đo.

Dist. Dash Line
Display

Bật hoặc tắt hiển thị đường gạch ngang giữa hai điểm khi thực
hiện đo khoảng cách.

Vel. Cross Line
Display

Bật hoặc tắt hiển thị mặt kẻ ô giữa hai điểm khi thực hiện phép đo
vận tốc.

Ellip. Cross Line
Display

Bật hoặc tắt hiển thị đường gạch ngang cho các trục dài và ngắn
khi thực hiện phép đo hình elip.

Volume Flow Method Đặt phương pháp đo lưu lượng thể tích.

V o l u m eF l o w Đặt hệ số lưu lượng thể tích có bù TAmax.
Compensation with
TAmax
Result Font Size

Đặt kích thước phông chữ của hộp kết quả.

Result Font Color

Đặt màu phông chữ của hộp kết quả.

BSA

Theo cài đặt của mục này, hệ thống sẽ tự động tính toán giá trị
BSA sau khi bạn nhập chiều cao và cân nặng của bệnh nhân trên
màn hình Thông tin bệnh nhân.

Mục
Keep Result
Window
■

Mô tả
Bật hoặc tắt hiển thị hộp kết quả hiện tại khi mở ảnh.

Vị trí kết quả

Mục
2D
M+D

Mô tả
Đặt vị trí của hộp kết quả ở chế độ 2D, M và chế độ
Doppler.
）

3.5.2 Cài đặt ứng dụng

Hình 2-11 Application Settings Screen

■ Tự động theo dõi
Đặt các mục đo lường của Auto / Man Trace trong chế độ Doppler quang phổ.
■ Phím tắt
Nếu chọn OB, GYN hoặc Cardiac từ danh sách thả xuống phía trên, bạn có thể đặt phím tắt
từ Num 0 đến Num 9 cho mục đo lường. Sau khi điều chỉnh các cài đặt này, bạn có thể thực
hiện phép đo Sản khoa, Phụ khoa hoặc Tim mạch bằng cách sử dụng phím số.
■ Cài đặt đo lường các bộ phận nhỏ
Nếu chọn SMP từ danh sách thả xuống phía trên, bạn có thể đặt hệ số tính toán của công thức
thể tích tuyến giáp.
■ Cài đặt Đo lường Sản khoa
Cài đặt đo lường sản khoa được hiển thị trong bảng sau:
Mục
CUA/AUA

Mô tả
Đặt để hiển thị CUA hoặc AUA trên báo cáo đo lường.
CUA là viết tắt của Composite Ultrasound Age, và AUA là viết tắt
của Average Ultrasound Age.

Add 1 week to EDD

Đặt để thêm một tuần vào EDD.

Show EDD on screen Đặt để hiển thị EDD trong hộp kết quả đo được.
Growth Dev. Display Đặt định dạng hiển thị của độ lệch tăng trưởng trong hộp kết quả đo
được.
Estimation

Đặt công thức để ước tính EFW.
Nếu nó được đặt thành None, hệ thống sẽ không ước tính trọng
lượng của thai nhi và không có giá trị tương ứng nào được hiển thị
trên báo cáo đo lường

Age by EFW

Đặt công thức để ước tính GA theo EFW.
Nếu nó được đặt thành None, hệ thống sẽ không ước tính GA theo
EFW và không có giá trị tương ứng nào được hiển thị trên báo cáo
đo lường.

EFW GP/SD

Thiết lập công thức của đường cong tăng trưởng của thai nhi.
Nếu nó được đặt thành None hệ thống sẽ không ước tính đường
cong tăng trưởng của thai nhi và không có giá trị tương ứng nào
được hiển thị trên báo cáo đo lường.

Unit

Đặt đơn vị trọng lượng

CUA

Đặt công thức CUA.
Nếu nó được đặt thành None, hệ thống sẽ không ước tính CUA và
không có giá trị tương ứng nào được hiển thị trên báo cáo đo lường

Bạn có thể tùy chỉnh công thức cho tuổi thai và đường cong tăng trưởng. Thực hiện các bước
như sau.
1. Nhấp vào Bảng mới để bật lên hộp thoại Bảng mới.
2. Chọn Bảng GA mới hoặc Bảng tăng trưởng mới và nhấp vào OK. Các màn hình bật lên như
trong Hình 2-12 và Hình 2-13.

Hình-12 GA Table

Hình 2-13 Growth Table

3.Chọn hoặc nhập số đo, tác giả, độ lệch và đơn vị tương ứng.
4. Nhập tuần thai và giá trị của các mục đo vào bảng.
5. Nhấp vào Save&Exit để lưu công thức tùy chỉnh và thoát.
2.5.3 Cài đặt danh sách

Hình 2-14 List Settings Screen

Bạn có thể thêm, xóa hoặc sắp xếp lại thứ tự các bộ sưu tập và mục đo lường trong từng chế
độ chụp ảnh của ứng dụng đã chọn.
■ Để thêm một bộ sưu tập hoặc phép đo
Thực hiện các bước như sau.
1. Chọn một loại bài kiểm tra từ danh sách thả xuống bên cạnh Application..
2. Chọn Calibre hoặc Calc.
3. Chọn một chế độ chụp ảnh trong khung List và nhấp vào Collection hoặc Measurement..
4. Nhấp vào Add để thêm bộ sưu tập hoặc phép đo mong muốn trên màn hình bật lên.
5. Nhấp Close vào để hoàn tất.
■ Để xóa một bộ sưu tập hoặc phép đo
Thực hiện các bước như sau.
1. Chọn một loại bài kiểm tra từ danh sách thả xuống bên cạnh Application.
2. Chọn Caliper hoặc Calc.
3. Chọn một chế độ chụp ảnh trong khung List và chọn mục bộ sưu tập hoặc mục đo lường mà
bạn muốn xóa.
4. Nhấp vào Delete.
2.6 Cài đặt báo cáo

Hình 2-15 Report Settings Screen

Mục
Mô tả
Import/Export Kết nối ổ USB có biểu trưng báo cáo (170 × 60 pixel, định
dạng bmp) với hệ thống. Import/Export được đánh dấu
sau khi ổ USB được hệ thống phát hiện thành công.
Bấm Import/Export, rồi bấm vào biểu trưng mong muốn
trong hộp thoại bật lên để thêm biểu trưng.
Nếu có nhiều hơn một biểu trưng, bạn có thể nhấp
hoặc
vào biểu tượng hoặc biểu tượng để chọn biểu trưng
mong muốn.
Title 1/2/3
Title

Nhập tên tiêu đề vào hộp văn bản và sau đó đặt kích thước
phông chữ bằng danh sách thả xuống.
Đặt kích thước phông chữ của dòng tiêu đề.

Subtitle
Background
Color

Đặt kích thước phông chữ của phụ đề.
Đặt màu nền của báo cáo đo lường.

Content
Text Color

Đặt kích thước phông chữ của nội dung báo cáo.
Đặt màu văn bản.

Display Items
for Report

Chọn các mục được hiển thị trên báo cáo đo lường. Thông
tin về bệnh nhân và khám được hiển thị trên báo cáo theo
mặc định. Các thông tin khác cũng có thể được hiển thị
trên báo cáo sau khi bạn đánh dấu vào Đo lường, Hình ảnh,
Đồ thị hoặc Nhận xét-tick Measurement, Image, Graphs
or Comment

Sau khi cài đặt, bạn có thể nhấp vào Preview để xem trước báo cáo.

2.7 Cài đặt thiết bị ngoại vi
2.7.1 Cài đặt cơ bản

Hình 2-16 Basic Settings Screen

Mục
Area
CVBS/S-VIDEO
HDMI
Default Printer
Printer IP Address

Mô tả
Đặt vùng đầu ra video.
Đặt loại video.
Đặt định nghĩa của đầu ra HDMI.
Đặt loại máy in mặc định.
Đặt địa chỉ IP của máy tính kết nối máy in..

Printer Port Number

Đặt số cổng của máy in.

Left Key/Right Key

Đặt chức năng của công tắc chân.

2.7.2 Cài đặt mạng

Hình 2-17 Network Settings Screen
■

■

Cài đặt mạng cục bộ
Mục

Mô tả

Local Network

Bật hoặc tắt mạng cục bộ từ danh sách thả xuống.

Address Mode

Chọn chế độ địa chỉ IP.

IP Address

Đặt địa chỉ IP của hệ thống.

Netmask

Đặt địa chỉ mạng của hệ thống.

Default Gateway

Đặt địa chỉ cổng vào của hệ thống.

Mac Address

Xem địa chỉ MAC của hệ thống.

Ping IP Address

Nhập địa chỉ IP và nhấp vào Ping để kiểm tra kết nối.

Cài đặt mạng không dây

Mục

Mô tả

Wireless
Network

Bật hoặc tắt mạng không dây.

Name

Hiển thị tên của mạng không dây.

State

Hiển thị trạng thái kết nối của mạng không dây.

Level

Hiển thị cường độ tín hiệu của mạng không dây.

Advance

Nhấp vào Advance để xem thông tin về mạng hiện tại của bạn và thực
hiện cài đặt mạng cục bộ của bạn.

Kết nối mạng không dây như sau.
1. Nhấp vào Refresh để hiển thị tất cả các mạng không dây trên menu.
2. Chọn mạng không dây mong muốn và nhấp vào Connect.
3. Nhập mật khẩu vào hộp thoại bật lên nếu cần và bấm OK.
2.8 Cài đặt DICOM
2.8.1 Cài đặt dịch vụ DICOM
Bạn có thể thêm, chỉnh sửa hoặc xóa máy chủ DICOM và kiểm tra kết nối trên
tab Dịch vụ DICOM.
● Nhấp vào Add và chọn loại máy chủ DICOM và nhập thông tin máy chủ. Loại
dịch vụ, tên dịch vụ, AE nghiêng và địa chỉ IP được hiển thị khi máy chủ được
thêm vào danh sách dịch vụ.
● Chọn Service List và nhấp vào Edit để chỉnh sửa thông tin máy chủ trong hộp
thoại bật lên.
● Chọn Service List và nhấp vào Delete để xóa máy chủ.
● Chọn Service List và nhấp vào Ping để kiểm tra xem mạng có được kết nối tốt
hay không. Nhấp vào Xác minh để kiểm tra kết nối giữa hệ thống và máy chủ.

Hình 2-18 DICOM Service Settings Screen

■

Cài đặt lưu trữ

Mục

Mô tả

Service Name

Đặt tên máy chủ của máy chủ lưu trữ DICOM.

AE Title

Đặt tiêu đề Thực thể Ứng dụng (AE) của máy chủ lưu trữ
DICOM.

IP Address

Đặt địa chỉ IP của máy chủ lưu trữ DICOM.

Port Number

Bấm Ping để kiểm tra kết nối.

Storage Commitment Server Đặt số cổng của máy chủ lưu trữ DICOM.

Nhấp vào Verify để xác minh kết nối giữa hệ thống và máy chủ lưu trữ DICOM sau khi
bạn nhập cài đặt cho Service Name, AE Title, IP Address and Port Number.
▪ Cài đặt báo cáo có cấu trúc
Mục

Mô tả

Service Name

Đặt tên máy chủ của máy chủ báo cáo có cấu trúc DICOM.

AE Title

Đặt tiêu đề Thực thể Ứng dụng (AE) của máy chủ báo cáo có
cấu trúc DICOM.
Đặt địa chỉ IP của máy chủ báo cáo có cấu trúc DICOM.
Nhấp vào Ping để kiểm tra kết nối

IP Address
Port Number

Đặt số cổng của máy chủ báo cáo có cấu trúc DICOM.

Storage Commitment
Server

Đặt máy chủ cam kết lưu trữ của máy chủ báo cáo có cấu trúc
DICOM.

Nhấp vào Verify để xác minh kết nối giữa hệ thống và máy chủ lưu trữ DICOM sau khi bạn
nhập cài đặt cho Service Name, AE Title, IP Address and Port Number
■ Cài đặt bộ nhớ

Mục

Mô tả

Service Name

Đặt tên máy chủ của máy chủ cam kết lưu trữ DICOM.

AE Title

Đặt tiêu đề Thực thể Ứng dụng (AE) của máy chủ cam kết lưu trữ
DICOM.
Đặt địa chỉ IP của máy chủ cam kết lưu trữ DICOM. Bấm Ping để kiểm
tra kết nối.

IP Address

Port Number

Đặt số cổng của máy chủ cam kết lưu trữ DICOM.

Sau khi hoàn tất cài đặt, nhấp vào Verify để xác minh kết nối giữa hệ thống và máy chủ cam
kết lưu trữ DICOM.
■ Cài đặt danh sách làm việc

Mục

Mô tả

Service Name

Đặt tên máy chủ của máy chủ danh sách làm việc
DICOM.

AE Title

Đặt tiêu đề Thực thể Ứng dụng (AE) của máy chủ danh
sách công việc DICOM.

IP Address

Đặt địa chỉ IP của máy chủ danh sách làm việc DICOM.
Bấm Ping để kiểm tra kết nối.

Port Number

Đặt số cổng của máy chủ danh sách làm việc DICOM.

Study Type

Đặt loại nghiên cứu tự động của máy chủ danh sách làm
việc DICOM.

Maximum Results Đặt số lượng hồ sơ bệnh nhân tối đa có thể được gửi đến
hệ thống.
Query Date

Đặt truy vấn tự động phạm vi thời gian của máy chủ danh sách
làm việc DICOM

Sau khi hoàn tất cài đặt, hãy nhấp vào Verify để xác minh kết nối giữa hệ thống và máy chủ danh sách công
việc DICOM
■

.
MPPS Settings

Mục

Mô tả

Service Name

Đặt tên máy chủ của máy chủ MPPS.

AE Title

Đặt tiêu đề Thực thể Ứng dụng (AE) của máy chủ MPPS.

IP Address

Đặt địa chỉ IP của máy chủ MPPS.
Bấm Ping để kiểm tra kết nối.

Port Number

Đặt số cổng của máy chủ MPPS.

Storage Server

Đặt máy chủ lưu trữ của máy chủ DICOM MPPS.

Structured Report
Server

Đặt báo cáo có cấu trúc của máy chủ DICOM MPPS.

Sau khi hoàn tất cài đặt, nhấp vào Verify để xác minh kết nối giữa hệ thống và máy chủ DICOM MPPS.
■ Cài đặt truy xuất truy vấn

Mục

Mô tả

Service
Name

Đặt tên máy chủ của hệ thống siêu âm đích lấy thông tin
bệnh nhân của máy chủ truy xuất truy vấn DICOM.

AE Title

Nhập tiêu đề Thực thể Ứng dụng (AE) của hệ thống siêu
âm đích truy xuất thông tin bệnh nhân của máy chủ truy
xuất truy vấn DICOM

IP Address

Nhập địa chỉ IP của hệ thống siêu âm đích lấy thông tin
bệnh nhân của máy chủ truy xuất truy vấn DICOM.
Nhấp vào Ping để kiểm tra kết nối.

Port Number Nhập số cổng của hệ thống siêu âm đích lấy thông tin
bệnh nhân của máy chủ truy xuất truy vấn DICOM.
Maximum
Results

Đặt số lượng hồ sơ bệnh nhân tối đa có thể được gửi đến
hệ thống.

Sau khi hoàn tất cài đặt, nhấp vàoVerify để xác minh kết nối giữa hệ thống và máy chủ truy
xuất truy vấn DICOM.
■ Cài đặt in

Mục

Mô tả

Service Name

Đặt tên của máy chủ in DICOM.

AE Title
Port Number

Nhập tiêu đề Thực thể Ứng dụng (AE) của máy chủ in
DICOM.
Nhập số cổng của máy chủ in DICOM.

IP Address

Nhập địa chỉ IP của máy chủ in DICOM

Format

Bấm Ping để kiểm tra kết nối.

Trim

Đặt định dạng in.

Priority

Đặt in hoặc không in hộp cắt xung quanh mỗi hình ảnh.

Border

Đặt ưu tiên in.

Medium
Empty Image

Đặt màu của đường viền để lấp đầy khoảng trống giữa các
hình ảnh.
Chọn phương tiện in.

Orientation

Đặt màu của các hình ảnh trống.

Color

Đặt hướng in.

Film Size

Đặt màu của hình ảnh.

Min. Density

Đặt kích thước phim.

Film Destination Đặt điểm đến cho phim.
● Đặt thành ảnh MAGAZINE, ảnh sẽ được lưu trong tạp
chí phim.
Đặt nó thành PROCESSOR, hình ảnh sẽ được xử lý trong
bộ xử lý phim
Max. Density
Đặt mức mật độ tối đa của phim.

Magnification

Configure
Information
Copies
Film Session
Label
Smoothing Type

Đặt phương pháp được sử dụng để phóng đại hình ảnh
trong khi in.
Thực hiện cài đặt chất lượng hình ảnh đặc biệt.
Đặt số lượng bản sao để in.
Nhập tên sẽ được áp dụng cho một nhóm nhãn phim.
Đặt giá trị nội suy độ phóng đại cho máy in

Sau khi hoàn tất cài đặt, nhấp vào Verify để xác minh kết nối giữa hệ thống và máy chủ in DICOM.
2.8.2 Cài đặt cục bộ Dicom

Hình 2.19 Cài đặt cục bộ DICOM
■

Cài đặt thietts bị cục bộ

Mục

Mô tả

Station Name

Nhập tên của hệ thống.

AE Title

Nhập tiêu đề Thực thể Ứng dụng (AE) của hệ thống.

Port Number

Nhập số cổng của hệ thống.

Connect
Timeout(sec)

Đặt giới hạn thời gian chờ kết nối mạng.

■

Cài đặt lưu trữ

Mục

Mô tả

2D Compression

Đặt định dạng nén của hình ảnh.

2D JPEG Quality

Đặt chất lượng nén của hình ảnh.

Cine Compression Đặt định dạng nén của cine.
Cine JPEG Quality Đặt chất lượng nén của phim.
Send at end of
exam

Đánh dấu vào mục này và hệ thống sẽ gửi tất cả hình ảnh
đã lưu về máy chủ lưu trữ của DICOM sau khi thi xong.

2.9 Cài đặt trợ giúp
Bạn có thể đọc hướng dẫn sử dụng điện tử trên màn hình Help
2.10 Cài đặt mặc định của hệ thống
Bạn có thể xác định các mặc định của hệ thống trên menu mặc định tải.

Hình 2-20 Loading Defaults Screen

2.10.1 Đang tải mặc định hệ thống
1. Chọn cài đặt hệ thống mặc định mong muốn trên menu Load và một hộp thoại bật lên.
2. Nhấp vào Load để tải hệ thống mặc định.
Nhấp vào Cancel để hủy tải cài đặt mặc định hoặc nhấp vào Delete để xóa cài đặt mặc định đã
chọn.

2.10.2 Tạo mặc định hệ thống
1. Nhập tên của cài đặt mặc định sẽ được xác định hộp văn bản bên cạnh StoreName trên tab
New.
2. Nhấp vào New và tên của cài đặt mặc định mới sẽ được hiển thị trên tab Load.
Nếu tên của cài đặt mặc định mới đã tồn tại, bạn có thể nhấp vào Replace để thay thế cài đặt
mặc định hiện có.
2.10.3 Xuất hoặc Nhập mặc định của hệ thống
Nhấp vào Export/Import để vào menu Xuất / Nhập.

Hình 2-21 Màn hình mặc định hệ thống xuất hoặc nhập
Đảm bảo ổ USB được kết nối với hệ thống trước khi xuất hoặc nhập các giá trị mặc định của
hệ thống.
● Click Copy user preset to USB USB để sao lưu các mặc định của hệ thống đã tùy chỉnh
vào ổ USB.
● Click Copy user setting to USB để sao lưu hệ thống mặc định vào ổ USB.
● Click Copy user comment to USB để sao lưu chú thích của người dùng vào ổ USB.
● Click Load USB user preset to system vào hệ thống để sao chép hệ thống đã tùy chỉnh vào
hệ thống.
● Click Load USB user setting to system để sao chép cài đặt hệ thống vào hệ thống.
● Click Load USB user comment to system để sao chép chú thích của người dùng vào hệ
thống.
● Click Export Log để xuất nhật ký sang ổ USB.

2.11 Bảo mật người dùng
Cài đặt bảo mật người dùng có thể được sử dụng để bảo vệ dữ liệu bệnh nhân và tính năng này
bị tắt theo mặc định. Nếu bật tính năng này, người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng
hai cách sau.
● Đăng nhập tài khoản
Đăng nhập tài khoản bao gồm đăng nhập tài khoản quản trị viên và đăng nhập tài khoản người
dùng thông thường. Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống bằng cách nhập tên người
dùng và mật khẩu. Sau khi bạn vào hệ thống, biểu tượng sẽ bật lên trên màn hình chính.
Nhấp vào biểu tượng để khóa tài khoản hiện tại hoặc chuyển sang các tài khoản khác.
● Đăng nhập khẩn cấp
Người dùng có thể đăng nhập vào hệ thống thông qua chế độ khẩn cấp mà không cần nhập tên
người dùng hoặc mật khẩu. Nhưng người dùng không thể truy cập dữ liệu bệnh nhân trước đó
trong hệ thống.
2.11.1 Cài đặt người dùng
Người dùng bình thường có thể sửa đổi mật khẩu trên tab User Settings

SystemSettings
User Settings

Administrator Settings

General
Exam Preset

Password

Comment

Modify Password

Bodymark
Measure
Report
Peripheral
DICOM
Help
Load Default
User Security
About

Apply
Exit

Figure 4-22 User Settings Screen

2.8.2

Cài đặt quản trị
Khi lần đầu tiên vào màn hình cài đặt quản trị viên, bạn cần nhập tên người dùng và mật khẩu của tài khoản quản trị viên để
thiết lập thông tin quyền người dùng

Lưu ý:
• Để đảm bảo an toàn dữ liệu bệnh nhân, hãy sửa đổi mật khẩu mặc định sau lần đăng nhập đầu tiên vào hệ thống.
• Tên người dùng có phân biệt chữ hoa chữ thường.
SystemSettings
General

User Settings

Administrator Settings

Exam Preset
Comment
Bodymark
Measure
Report

User Authorization
On

Auto Log Off
On

Off

Off
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Wait：

User List
User Name User Type

Add User

Data Security Log
On

Off

Peripheral
Delete User

Export

Clear

DICOM
Help
Load Default
User Security

Modify Password

Medium Output
On

Off

Import Users
Export Users

User Access Control
Access

About
Apply
Exit

Figure 4-23 Màn hình thiết lập quản trị

All Data

Item

Description

User authorization

Người dùng có thể bật hoặc tắt chức năng ủy quyền người dùng trên thanh Administrator
Settings.
Khi chức năng ủy quyền người dùng được bật, người dùng phải nhập tên người dùng và
mật khẩu trên màn hình đăng nhập.

User List

Thêm tài khoản: Nhấp vào Add User, nhập tên tài khoản và đặt mật khẩu trong hộp thoại
bật lên.
GHI CHÚ:
• Chỉ có thể thêm tài khoản người dùng thông thường.
• Mật khẩu phải chứa 8 -16 ký tự, ít nhất bao gồm hai sự kết hợp của số, chữ cái hoặc ký tự
đặc biệt. Các chữ cái có phân biệt chữ hoa chữ thường.
Xóa tài khoản: Nhấn Delete User và xóa tài khoản đã chọn

Thay đổi mật khẩu: Nhấn Modify Password và thay đổi mật khẩu đã chọn theo hệ thống.

Nhập tài khoản: Nhấn Import Users > Import to Medium trên hộp thoại hiện lên, và
nhấn Import.
Ghi chú:
Chỉ có thể nhập dữ liệu tài khoản được xuất từ cùng một kiểu máy do nhà máy sản xuất

Xuất tài khoản: Nhấn Export Users > Export to Medium trên hộp thoại hiện lên, và nhấn
Export.
Auto Log Off

Người dùng có thể bật hoặc tắt chức năng tự động đăng xuất.
Đặt thời gian chờ trước khi hệ thống tự động đăng xuất khi hệ thống không hoạt động.
Nếu hệ thống không hoạt động trong một khoảng thời gian chờ đã định, hệ thống sẽ tự
động khóa người dùng hiện tại và quay lại màn hình đăng nhập.

Data Security Log

Nhật ký bảo mật dữ liệu được sử dụng để ghi lại hoạt động được thực hiện bởi người
dùng, bao gồm đăng nhập, đăng xuất, xem danh sách bệnh nhân, sửa đổi, xuất và thời
gian hoạt động, ngày và tên người dùng, nhưng dữ liệu bệnh nhân sẽ không được ghi lại.
Chỉ quản trị mới có thể xuất nhật ký bảo mật dữ liệu sang thiết bị lưu trữ bên ngoài hoặc
xóa nhật ký bảo mật dữ liệu.

Medium Export

Khi chức năng ủy quyền người dùng được bật, quản trị có thể bật hoặc tắt tính năng đầu ra
thông tin.
GHI CHÚ:
Khi chức năng ủy quyền người dùng bị tắt, tính năng xuất thông tin được bật theo mặc
định.

UserAccess
Control

Kiểm soát truy cập của người dùng được sử dụng để đặt quyền truy cập cho dữ liệu bệnh
nhân.
● Nếu All data được chọn, cả quản trị viên và người dùng thông thường đều có thể truy cập
tất cả dữ liệu bệnh nhân.
● Nếu Privacy data được chọn, quản trị viên có thể truy cập tất cả dữ liệu bệnh nhân và
người dùng bình thường chỉ có thể truy cập dữ liệu bệnh nhân do chính người dùng thu
thập.

2.9 Thông tin hệ thống
Bạn có thể kiểm tra thông tin hệ thống và dữ liệu đầu ra âm thanh của các đầu dò có sẵn trên thanh About.

2.9.2

Thông tin chung
Bạn có thể nhìn thấy phiên bản phần cứng và phần mềm hiện tại, dãy số điều khiển trên thanh General . Dãy số điều khiển là
mã nhận dạng duy nhất cho hệ thống.

2.9.3

Acoustic Output
You can check the acoustic output data of probes in different modes as shown in Figure 4-24.
SystemSettings
General Acoustic Output
General

Register Type

Exam Preset
Comment
Bodymark
Measure
Report
Peripheral
DICOM
Help
Load Default
User Security
About

Apply
Exit

Figure 4-24 Acoustic Output Screen

Chuẩn bị khám
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Bạn có thể khám mà không cần nhập bất kì thông tin bệnh nhân nào. Để tránh lỗi nhận dạng bệnh nhân, bạn nên xác nhận thông
tin nhận dạng với bệnh nhân.

5.1

Thu thập thông tin bệnh nhân
Thu nhập thông tin bệnh nhân bằng những cách dưới đây.
● Tạo thông tin bệnh nhân mới.
● Lấy thông tin bệnh nhân đã lưu trữ.
● Nhận thông tin bệnh nhân từ danh sách DICOM.
● Lấy thông tin bệnh nhân từ hệ thống siêu âm.

5.1.1

Bệnh nhân mới
Nhấn Patient nút trên bảng điều khiển để hiện thị màn hình New Patient như Hình 5-1.
New Patient
Base Information
Patient ID

Auto

Last Name

M.I

Weight

kg

lb

Height

cm

in

BSA(m^2)

First Name
DOB 01/01/1970

Age

Y

M

D

BP(mmHg)

Sex Unknown

Eastern

/

(KPa)

/

Comments

Accession#
Exam Information
ABD

OB

GYN

Cardiac Vascular Urology

SMP

PED

MSK

Nerve

Ortho

Others

Description
Chief Compliant
Past History
Referring.M.D
Performing.M.D
Sonographer
Comments

Hide Patient’s Info

Suspend Exam

Clear Data

Patient List

WorkList

OK

Cancel

Figure 5-1 Màn hình New Patient
Ghi chú:
• Bạn có thể di chuyển con trỏ bằng cách sử dụng bi lăn, sau đó nhấn phím đặt để chọn mục mong muốn.
• Bạn có thể nhập thông tin bằng cách sử dụng bảng phím.

Thực hiện những bước sau để bắt đầu một bệnh nhân mới.
1.
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Nhập thông tin liên quan bệnh nhân

Basic User Manual

Patient ID

Nhập patient ID. Hệ thống sẽ tự động tạo ID bệnh nhân tự động theo thời gian
hiện tại của hệ thống nếu mục này được để trống
GHI CHÚ:
ID bệnh nhân là một thông tin nhận dạng quan trọng. Khi nó đã được lưu thì
không thể thay đổi.

Name

Nhập Họ và Tên bệnh nhân.

DOB

Nhập ngày sinh bệnh nhân. Định dạng ngày tùy thuộc vào cài đặt trên System
Settings menu > General menu > General tab.

Age

Tuổi bệnh nhân sẽ được tính tự động nếu bạn nhập thông tin ngày sinh trong hộp
thoại DOB.

Sex

Chọn giới tính của bệnh nhân

Accession#

Nhập ID khám cho bệnh nhân hiện tại. Chỉ được phép nhập số.

Weight and Height

Nhập cân nặng và chiều cao của bệnh nhân.

BSA

Hệ thống sẽ tự động tính toán diện tích bề mặt cơ thể sau khi bạn nhập cân nặng
và chiều cao. Bạn có thể chọn công thức tính toán từ danh sách thả xuống tương
ứng.

BP

Nhập huyết áp cho bệnh nhân.

Comments

Nhập ghi chú cho bệnh nhân.

2. Select the exam type
Exam type

Chọn chế độ khám cho bệnh nhân, including Abdomen, Obstetrics, Gynecology,
Cardiology, Vascular, Urology, Small Parts, Pediatrics, Musculoskeletal,
Neurology, Orthopedics and others.

Description

Nhập thông tin liên quan đến loại khám.

Chief Complaint

Nhập thông tin liên quan.

Past History

Nhập thông tin liên quan.

GHI CHÚ:
•

Bạn phải nhập chiều cao và cân nặng của bệnh nhân khi bạn chọn chế độ khám Cardiology. BSA sẽ được
tự động tính phù hợp vói bộ BSA trên Measure.

•

Bạn phải nhập LMP or EDD cho bệnh nhân khi bạn chọn chế độ khám Obstetrics. AUA sẽ được tự
động tính.

3. Nhập thông tin liên quan vận hành
Referring.M.D/Performing.M.D/
Sonographer

Nhập tên.

Comment

Nhập lưu ý và thông tin cần thiết.

4. Nhấn OK để lưu thay đổi.
− Nhấn Clear Data để xóa thông tin bệnh nhân.
− Nhấn Cancel để hủy chỉnh sửa thông tin bệnh nhân và thoát màn hình New Patient.
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5.1.2

Lấy thông tin đã lưu
Lấy thông tin đã lưu bằng cách chọn Patient key > Patient List.
Patient Exam List
Patient ID
Date

11/9/2017

Current Exam
New Patient

Last Name
--

First Name

Age

Sex

Reset

11/9/2017

Patient Review Exam Review 20150505_160337_101232
Exam Type Exam Date/Time Description Sonographer Image Size Store State Exam Status
ABD

PPS Screen

2015/12/12-01:13:24

0.73M

Suspend

DICOM Q/R
DICOM Queue
Free Space:

Export Screen
Import Screen

Exit

Resume Exam New Exam Close Exam View Image

Delete Exam

DICOM Print DICOM Send

Figure 5-2 Exam View Screen
Thực hiện những bước sau để lấy thông tin.
1. Tìm kiếm thông tin đã lưu
Nhập thông tin cần tim, như là Patient ID, First/Last Name or Age, và thông tin mong muốn được hiển thị trong
danh sách.
Patient Exam List
Patient ID
Date
11/9/2017
Current Exam
New Patient
PPS Screen

Last Name
--

First Name

Age

Sex

Reset

11/9/2017

Patient
ID Patient Name Birth Date Sex Exam Time
Patient
Review
20150505 Mary

Image Size

Status

Unknown 2015/05/05-16:04:03 40.82M

DICOM Q/R
DICOM Queue
Free Space:

Export Screen
Import Screen

Exit

View

New Exam

Delete Patient

Figure 5-3 Patient View Screen
2. Chọn thông tin mong muốn
3. Di chuyển con trỏ đến thông tin mong muốn và nhấn phím set trên bảng điều khiển để chọn thông tin đó.
4. Khám bệnh nhân đã chọn
Chọn New Exam để bắt đầu khám.
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5.1.3

Sử dụng danh sách DICOM
Bạn có thể lấy thông tin bệnh nhân bằng cách sử dụng danh sách DICOM nếu hệ thống được cấu hình với mô-đun DICOM.
Để biết chi tiết, hãy tham khảo Phần 9.4 DICOM Worklist.

5.1.4

Sử dụng danh sách truy vấn/ truy xuất
Bạn có thể lấy thông tin bệnh nhân từ các hệ thống siêu âm khác bằng cách sử dụng danh sách truy vấn / truy xuất và sao chép thông tin
bệnh nhân vào hệ thống nếu hệ thống được cấu hình với mô-đun DICOM. Để biết chi tiết, hãy tham khảo Phần 9.5 Query/Retrieve List.

5.2
■

Tạm dừng/Tiếp tục/Hoàn thành lần khám
Để tạm dừng khám
Nhấn nút Patient trên bảng điều khiển để nhập màn hình New Patient, sau đó nhấn Suspend Exam để tạm dừng
khám.
GHI CHÚ:
Lần khám bị dừng có thể được xóa và xuất.

■

Để tiếp tục lần khám
1. Nhấn nút Patient t r ê n b ả n g đ i ề u k h i ể n đ ể v à o m à n h ì n h New Patient, sau đó nhấn Patient List >
Patient View để vào màn hình Patient View.
2. Chọn thông tin bệnh nhân mong muốn, sau đó nhấn View để vào màn hình Exam View.
3. Chọn lần khám mong muốn, sau đó nhấn Resume Exam để tiếp tục khám.

■

Để hoàn thành lần khám
Nhấn nút End Exam trên bảng điều khiển để kết thúc lần khám hiện tại.
Nhấn Confirm trên hộp thoại bật lên để xác nhận kết thúc lần khám.
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Lấy hình ảnh

6

Bạn có thể thu được hình ảnh bằng cách tối ưu hóa các thông số liên quan để chẩn đoán lâm sàng.

Chọn đầu dò và chế độ khám

6.1

Khi bạn bật nguồn hệ thống, hệ thống sẽ chuyển sang chế độ B mặc định. Bạn có thể nhấn nút Probe để vào màn
hình Application Mode (như hình 6-1), chọn chế độ mong muốn và đầu dò để vào màn hình chính.

XXX

C-Vascular

Venous

Thyroid

U-Nerve

Breast

Superficial

L-Nerve

MSK

Testicular

Arterial

Figure 6-1 Application Mode Screen
GHI CHÚ:
Đảm bảo mã đầu dò và biểu tượng hiển thị trên màn hình chế độ ứng dụng nhất quán với đầu dò được kết nối. Nếu phát
hiện có vấn đề, hãy kiểm tra xem đầu dò đã được kết nối chắc chắn với hệ thống chưa. Nếu sự cố vẫn tồn tại, vui lòng
ngừng sử dụng hệ thống ngay lập tức và liên hệ với nhà sản xuất

■

Lưu chế độ ứng dụng
Bạn có thể thực hiện các sửa đổi trong một chế độ khám và lưu chúng dưới dạng cài đặt trước của ứng dụng để sử
dụng trong tương lai. Hơn nữa, bố cục của màn hình chế độ ứng dụng có thể được sửa đổi và có thể khôi phục cài
đặt gốc.

■

Sử dụng phần mềm hướng dẫn
If the user-defined key is set to Sono-Help, press the key to enable or disable the teaching mode during the exam.
For the detail on user-defined key settings, refer to Section 4.1.3 Storage Settings.
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Real-time Ultrasound Image

Liver

Exam Type Selection

By subxiphoid

Operating Technique Figure

s

By right intercostal space
By below right costal margin

Lt-Lobe

Anatomical Position Drawing

Study Section
Sagittal view

Section Selection

By abdominal aorta long axis
Inferior vena cava view
Trans
Second liver portal view

Demonstration

Transverse pancreas views

Exit

Figure 6-2 Sono-Help Screen

6.1.1

Tùy chỉnh cài đặt trước
1. Chọn một đầu dò mong muốn và chế độ khám
2. Chọn một chế độ hình ảnh và tối ưu hóa hình ảnh
GHI CHÚ:
Tối ưu hóa thông số chỉ khả dụng cho chế độ chụp ảnh hiện tại.

3. Nhấn phím S trên bảng phím
4. Nhấn Yes trong hộp thoại hiện lên để vào màn hình User Pre-set Menu, như hình 6-3.
User Pre-Set Menu
Name
Type

Abdomen

Part

C-Vascular

Save

Exit

Figure 6-3 User Pre-set Menu Screen
5. Nhập tên của chế độ đặt trước trong phần Name.
6. Chọn bộ phận và chế độ khám trong danh sách Type và Part.

6.1.2
6.1.3

7. Nhấn Save để tạo một thiết lập tùy chỉnh.
Nếu tên của thiết lập tồn tại, bạn có thể nhấp vào Yes trong hộp thoại bật lên để thay thế tên đó.

Sắp xếp màn hình cài đặt sẵn
Nhấn phím S trên màn hình Application Mode để vào màn hình User Preset Menu screen, như hình 6-4.
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User Preset Menu
Preset Exam:
C-Vascular
Thyroid
Breast
Superficial
Testicular
Arterial
Venous
U-Nerve
L-Nerve
MSK
a

Up
Down

Delete
Load Default

Exit

Figure 6-4 Preset Display Screen
● Chọn một thiết lập mong muốn và chọn Up hoặc Down dể sắp xếp thiết lập trên màn hình chế độ ứng dụng.
● Chọn một thiết lập mong muốn và nhấn Delete > Yes để xóa thiết lập.
● Chọn Load Default > Yes trong hộp thoại hiện lên để khôi phục mặc định ban đầu.

6.2

Thu nhận hình ảnh chế độ B-Mode
Hình ảnh chế độ B-mode nhằm cung cấp thông tin về cấu trúc giải phẫu của mô mềm.

6.2.1

Vào chế độ B Mode
Hệ thống mặc định chọn chế độ B-mode sau khi bạn chọn đầu dò và chế độ khám . Bạn
có thể nhấn phím B trên bảng điều khiển để vào chế độ B-mode từ các chế độ chụp ảnh
khác. Màn hình cơ bản ở chế độ B-mode được hiển thị như sau:
1

B
FR
7.5
F 7.5-10.5
14.0
D
50
GN
DR

50

PWR

75

µS

off

s

0

2

5

3

4

10

15

1/1P

Frequency
3.7-4.5

Gray Map
2

Line Density
Med

Chroma
Off

μScan
3
Persist
Low

DR
140
Power
100%

Focus Area
3

Compound
1

Sector Width
100%

Widescan
Off

NEXT

Figure 6-5 Màn hình chế độ B-mode
Để biết chi tiết về cách vận hành màn hình cơ bản, hãy tham khảo
phần 2.3.7 Màn hình cơ bản.

6.2.2

Tối ưu hóa hình ảnh chế độ B
Sau khi vào chế độ B, các thông số hình ảnh được hiển thị ở cuối màn hình như trong Hình 6-5.
Để tối ưu hóa hình ảnh:
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•

Nhấn núm chức năng trên bảng điều khiển để chọn thông số tương ứng.

•
•

Xoay núm chức năng để điều chỉnh cài đặt của thông số tương ứng.
Nhấn phím tiếp theo / quay lại để chuyển đến trang tiếp theo hoặc trang trước.
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GHI CHÚ:
Bạn có thể điều chỉnh tất cả các thông số trong chế độ B ở thời gian thực, nhưng chỉ có thể điều chỉnh Rotation, Chroma,
Gray Map and μScan trong chế độ freeze của B mode.

■

Gain
Độ lợi chế độ B (2D gain) xác định các yếu tố khuếch đại cho độ vọng nhận được và độ sáng của
hình ảnh siêu âm. Các tiếng vang được khuếch đại với cùng một giá trị khuếch đại bất kể độ sâu.
Bạn có thể xoay núm Gain trên bảng điều khiển để điều chỉnh giá trị.

■

TGC
TGC (Time Gain Compensation) được sử dụng để điều chỉnh độ lợi cho phép bù cho sự suy giảm của âm vang
theo thời gian (độ sâu). Nó có thể điều chỉnh trong chế độ thời gian thực bất kể chế độ hình ảnh và định dạng hiển
thị.
TGC cân bằng hình ảnh sao cho mật độ âm vang là như nhau trong toàn hình ảnh. Bạn có thể di chuyển thanh trượt TGC
mong muốn để điều chỉnh giá trị.
GHI CHÚ:
• Không thể lưu các sửa đổi của giá trị TGC nếu bạn chuyển sang sử dụng chế độ chụp ảnh khác.
• Đường cong TGC được hiển thị ở phía bên phải của vùng chụp ảnh khi bạn điều chỉnh các giá trị TGC và đường cong
sẽ biến mất nếu các giá trị TGC không được điều chỉnh trong hơn 3 giây.

■

LGC
Nó được sử dụng để điều chỉnh độ sáng ở phần bên trái hoặc bên phải của hình ảnh.
Để điều chỉnh LGC:
1. Nhấn núm chức năng để chọn mục menu LGC mong muốn.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh các giá trị.

■

Focus Area
Nó được sử dụng để điều chỉnh phạm vi độ sâu của chùm siêu âm và tiêu cự. Tập trung tối ưu hóa hình ảnh bằng cách tăng độ
phân giải cho một khu vực cụ thể.
Để điều chỉnh khu vực tập trung:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Focus Area.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh cài đặt.
Bạn cũng có thể nhấn nút Focus để điều chỉnh vị trí lấy nét.

■

Depth
Độ sâu được sử dụng để điều chỉnh khoảng cách mà hình ảnh B-Mode được giải phẫu.
Bạn có thể nhấn nút Depth để điều chỉnh phạm vi độ sâu của hình ảnh 2D và kích thước của hình ảnh.
GHI CHÚ:
•
•

■

Tốc độ khung hình thay đổi theo độ sâu.
Phạm vi của độ sâu quét thay đổi theo đầu dò. D (độ sâu) được hiển thị ở bên trái màn hình.

Frequency
Đầu dò có khả năng nhận tín hiệu băng thông rộng với tần số bắt đầu nhất định và băng thông nhất định. Tần số
cao hơn mang lại độ phân giải cao hơn và độ thâm nhập thấp hơn.
Điều chỉnh tần số:
1. Nhấn núm chức năng chọn Frequency.
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2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh giá trị.

■

Chroma
Chroma được sử dụng để chỉnh màu hình ảnh thang xám nhằm nâng cao khả năng phân
biệt.
Điều chỉnh chroma:
1. Nhấn núm chức năng chọn Chroma.
2. Xoay núm chắc năng để chọn bảng màu.

■

Persistence
Độ bền được sử dụng để tính trung bình các khung hình liên tiếp nhằm mang lại hình ảnh mượt mà hơn và ít nhiễu hơn.
Sử dụng giá trị độ bền thấp hơn cho các cơ quan hoặc mô chuyển động nhanh và giá trị độ bền cao hơn để có vẻ ngoài
mượt mà hơn.
Điều chỉnh persistence:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Persist.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh cài đặt.

■

Gray Map
Bản đồ màu xám tối ưu hóa độ sáng của từng pixel phù hợp với tiếng vang tương ứng.
Điều chỉnh gray map:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Gray Map.
2. Xoay núm chắc năng để điều chỉnh giá trị.

■

Compound Imaging
Hình ảnh tổng hợp được sử dụng để thu được một loạt các khung hình ảnh chồng lên nhau từ các hướng không gian
khác nhau về cơ bản và kết hợp các hình ảnh này để giảm lốm đốm và cải thiện độ phân giải tương phản.
Để sử dụng hình ảnh tổng hợp:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Compound.
2. Xoay núm để tắt và mở chức năng.

■

Line Density
Mật độ dòng là số lượng chùm tia siêu âm tạo nên hình ảnh. Tăng giá trị của mật độ dòng sẽ cải thiện độ phân giải và
giảm tốc độ khung hình. Do đó, bạn phải cân bằng giữa tốc độ khung hình và chất lượng hình ảnh khi điều chỉnh mật
độ dòng.
Mật độ dòng cao hơn rất hữu ích trong việc thu được độ phân giải rất cao, chẳng hạn như tuyến giáp hoặc tinh hoàn.
Mật độ dòng thấp hơn rất hữu ích khi quét nhịp tim thai nhi, các ứng dụng tim của người lớn và trong các ứng dụng X
quang lâm sàng.
Để điều chỉnh mật độ dòng:
1. Nhấn núm chức năng Line Density.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh cài đặt.

■

Dynamic Range
Dải năng lượng tăng phạm vi điều chỉnh của độ tương phản bằng cách nâng cao cường độ của các phần trong thang độ
xám. Nó tối ưu hóa kết cấu hình ảnh siêu âm.
Để điều chỉnh dải năng lượng:
1. Nhấn núm chức năng chọn DR.
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2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh giá trị.

■

Sector Width/Angle
Độ rộng vùng (đối với đầu dò tuyến tính) hoặc góc cung (đối với đầu dò mảng cong và không
tuyến tính) được sử dụng để điều chỉnh tốc độ khung hình. Bạn có thể điều chỉnh độ rộng hoặc góc
của khu vực để có thêm thông tin mà không cần di chuyển đầu dò.
Khu vực quan tâm của đối tượng có thể được điều chỉnh sau khi bạn điều chỉnh độ rộng khu vực
hoặc góc khu vực.
Để điều chỉnh độ rộng vùng và góc cung:
1. Nhấn núm chức năng chọn Sector Width.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh độ rộng và góc khu vực mong muốn.

■

Power
Power được sử dụng để chọn mức công suất âm thanh siêu âm do đầu dò tạo ra ở chế độ B. Phạm vi điều chỉnh của công suất
là 1% -100% và có thể điều chỉnh ± 5% mỗi lần.
Để điều chỉnh power:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Power.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh giá trị.
GHI CHÚ:
Cho bệnh nhân tiếp xúc với mức công suất truyền thực tế thấp nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể để đạt được chẩn
đoán thỏa đáng.

■

μScan
μScan được dùng để cải thiện chất lượng hình ảnh.
Để sử dụng μScan:
1. Nhấn núm chức năng chọn μScan.
2. Xoay núm để điều chỉnh cài đặt hoặc tắt chức năng..

■

Hình ảnh cụ thể mô
Hình ảnh cụ thể mô (TSI) đề cập đến tốc độ siêu âm đi qua mô. TSI tối ưu hóa hình ảnh được sử dụng để đo lường và tính
toán. Các đặc điểm cụ thể của mô càng lớn thì sóng siêu âm đi qua các mô càng nhanh.
Để điều chỉnh TSI:
1. Nhấn núm chức năng chọn TSI.
2. Xoay núm chức năng để chọn loại mô.

■

Widescan
Widescan được sử dụng để phóng to vùng hình ảnh khi thực hiện quét trong thời gian thực bằng cách sử
dụng các đầu dò tuyến tính.
Để sử dụng widescan:
● Nhấn núm chức năng để chọn Widescan.
● Xoay núm để tắt hoặc mở chức năng.

■

Steer
Steer có thể được điều chỉnh để thay đổi hướng của chùm âm thanh khi thực hiện chế độ thời gian thực bằng cách sử dụng các
đầu dò tuyến tính.

60

Basic User Manual

6 Acquiring Images
Để điều chỉnh steer:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Steer.
2. Xoay núm để điều chỉnh cài đặt.
NOTE:
Chỉ đầu dò tuyến tính mới có thể điều chỉnh steer.

■

Image Rotation
Bạn có thể xoay hình để có thêm nhiều thông tin hơn.
Để xoay hình:
1. Nhấn vào núm chức năng chọn Rotation.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh cài đặt.

6.3

Thu thập hình ảnh dòng chảy màu
Hình ảnh dòng chảy màu bổ sung thông tin định tính được mã hóa màu trong hình ảnh chế độ B. Hình ảnh Dòng chảy
màu rất hữu ích để xem dòng chảy, thông tin định tính liên quan và vận tốc dòng chảy.

6.3.1

CFM Mode
Màu sắc là công nghệ hình ảnh dòng chảy màu bổ sung thông tin định tính được mã hóa màu liên quan đến vận tốc và
hướng tương đối của chuyển động chất lỏng trong hình ảnh B-Mode.
Thực hiện những bước sau để thu ảnh CFM-mode.
1. Tối ưu hóa ảnh chế độ B
2. Nhấn nút CFM trên bảng điều khiển để vào chế độ CFM.
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Hình 6-6 Màn hình chế độ hình ảnh CFM
3. Điều chỉnh màu dòng ROI.
Chọn ROI-Pos (vị trí) or ROI-Size (kích thước) bằng nút set.
− Khi ROI-Pos sáng, di chuyển bi lăn để đặt vị trí cho dòng màu ROI.
− Khi ROI-Size sáng, di chuyển bi lăn để điều chỉnh kích thước dòng màu ROI.
4. Tối ưu hóa ảnh chế độ CFM-mode . Để biết chi tiết, tham khảo phần 6.3.4 Optimizing CFM/PDI/TDI Mode
Images.
5. Nhấn nút CFM để thoát.

6.3.2

PDI

PDI (Power Doppler Imaging) là công nghệ hình ảnh dòng màu bổ sung tín hiệu dòng chảy trong chế độ CFM
hình ảnh. PDI sử dụng số lượng và biên độ của các tế bào hồng cầu đi qua trong dòng chảy để tạo ra màuBasic User Manual
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hình ảnh mã hóa. Một dòng chảy với vận tốc chậm và tốc độ nhỏ có thể được hiển thị trong PDI. Do đó, một dòng chảy có độ
nhạy cao hơn có thể được phát hiện mà không làm chồng lấn dòng chảy nào có vận tốc cao.
DPDI (Directional Power Doppler Imaging) thêm thông tin về hướng dòng chảy và vận tốc tương ứng với
thăm dò dựa trên chế độ PDI.
Thực hiện những bước sau để lấy ảnh PDI-Mode:
1. Tối ưu hóa ảnh chế độ B.
2. Nhấn nút PDI trên bàn phím để vào chế độ PDI .
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Figure 6-7 PDI Mode Imaging Screen
3. Điều chỉnh dòng màu ROI.
Chọn ROI-Pos (vị trí) or ROI-Size (kích thước) bằng cách nhấn nút set.
− Khi ROI-Pos sáng, di chuyển bi lăn để chọn dòng màu ROI.
− Khi ROI-Size sáng, di chuyển bi lăn để điều chỉnh kích thước dòng màu ROI.
4. Tối ưu ảnh chế độ PDI-mode. Để biết thêm chi tiết, tham khảo phần 6.3.4 Optimizing CFM/PDI/TDI Mode Images.
5. Nhấn nút PDI để thoát.

6.3.3

TDI Mode
GHI CHÚ:
Hình ảnh TDI chỉ được áp dụng cho các ứng dụng tim bằng cách sử dụng các đầu dò mảng.
TDI (Hình ảnh Doppler Mô) là một kỹ thuật hình ảnh dòng chảy màu phát hiện tín hiệu tần số thấp phản xạ từ cơ tim. TDI
cung cấp thông tin về vận tốc và hướng chuyển động của tim.
TDI sử dụng vận tốc thấp và biên độ cao được điều chỉnh từ bộ lọc tường để tạo ra hình ảnh mô được mã hóa màu.

Thực hiện những bước sau để lấy ảnh chế độ TDI-mode.
1. Tối ưu hóa ảnh chế độ B.
2. Nhấn nút TDI trên bàn phím để vào chế độ TDI.

62

Basic User Manual

6 Acquiring Images

B
FR
7.5
F 7.5-10.5
14.0
D
GN

50

DR

50

PWR

75

µS

1

s

9

0
2

5
3

3

10

TVI
F

4.4

GN

50

PRF

1.5

WF

Med

-9
cm/
s

4

15

1/1P

Color Flow ROI
Frequency
2.7

Color Map
2

B Reject
255

Line Density
Med

ROI-Pos ROI-Size

2D Image
WF
Med
Invert
Off

Dual Live
Off

NEXT

Power
100%

Hình 6-8 Màn hình chế độ ảnh TDI
3. Điều chỉnh dòng màu ROI.
Chọn ROI-Pos (vị trí) or ROI-Size (kích thước) bằng cách nhấn nút set.
− Khi ROI-Pos sáng, di chuyển bi lăn để chọn dòng màu ROI.
− Khi ROI-Size sáng, di chuyển bi lăn để điều chỉnh kích thước dòng màu ROI.
4. Tối ưu ảnh chế độ TDI-mode. Để biết thêm chi tiết, tham khảo phần 6.3.4 Optimizing CFM/PDI/TDI Mode Images.
5. Nhấn nút TDI để thoát.

6.3.4

Tối ưu hóa ảnh chế dộ CFM/PDI/TDI
Sau khi chọn chế độ CFM/PDI/TDI, các thông số hình ảnh được hiển thị ở cuối màn hình. Để tối ưu hóa hình
ảnh:
● Nhấn núm chức năng trên bảng điều khiển để chọn thông số tương ứng.
● Xoay núm chức năng để điều chỉnh giá trị của thông số tương ứng.
NOTE:
You can adjust all parameters in the real time CFM/PDI/TDI mode, but can only adjust Rotation, Color Map, B
Reject, Invert (in the CFM mode) and Hide CFM in the frozen CFM/PDI mode.

■

Gain
Độ lợi dòng màu tối ưu hóa tính liên tục của dòng màu với ít nhiễu hơn.
Có thể xoay núm Gain để điều chỉnh giá trị.

■

Frequency
Tần số tối ưu hóa khả năng thâm nhập và độ nhạy của dòng màu.
Để điều chỉnh tần số:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Frequency.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh giá trị.

■

Wall Filter
Bộ lọc tường được sử dụng để lọc tiếng ồn tần số thấp từ các mô, chẳng hạn như thành mạch
Để điều chỉnh bộ lọc WF:
1. Nhấn núm chức năng để chọn WF.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh giá trị.
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■

Scale
Thang đo được sử dụng để điều chỉnh thang tốc độ của hình ảnh dòng màu..
Nhấn Scale để điều chỉnh giá trị.

■

Line Density
Mật độ dòng là số lượng chùm tia siêu âm tạo nên hình ảnh. Tăng giá trị của mật độ dòng sẽ cải thiện độ phân giải và
giảm tốc độ khung hình. Do đó, bạn phải cân bằng giữa tốc độ khung hình và chất lượng hình ảnh khi điều chỉnh mật
độ dòng.
Mật độ dòng cao hơn rất hữu ích trong việc thu được độ phân giải rất cao, chẳng hạn như tuyến giáp hoặc tinh hoàn.
Mật độ dòng thấp hơn rất hữu ích khi quét nhịp tim thai nhi, các ứng dụng tim của người lớn và trong các ứng dụng X
quang lâm sàng.
Để điều chỉnh mật độ dòng:
3. Nhấn núm chức năng Line Density.
4. Xoay núm chức năng để điều chỉnh cài đặt.

■

Baseline
Đường cơ sở đại diện cho vị trí của vận tốc hoặc tần số bằng không. Phạm vi vận tốc theo một hướng có thể được tăng hoặc
giảm bằng cách điều chỉnh đường cơ sở.
Đường cơ sở được sử dụng để loại bỏ bí danh trong hình ảnh dòng màu và hiển thị vận tốc cao hơn mà không đảo ngược
màu sắc.
Nhấn nút Baseline để điều chỉnh vị trí đường cơ sở.

■

Color Map
Bản đồ màu được sử dụng để chọn phương pháp mã hóa màu của dòng máu.
Để điều chỉnh bản đồ màu:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Color Map.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh giá trị.
GHI CHÚ:
Color map value 1-5 is power map and 6-7 is directional power map.

■

Persistence
Độ bền được sử dụng để tính trung bình các khung hình liên tiếp nhằm mang lại vẻ ngoài mượt mà hơn và ít nhiễu hơn. Sử
dụng giá trị độ bền thấp hơn cho các cơ quan hoặc mô chuyển động nhanh và giá trị độ bền cao hơn để có vẻ ngoài mượt mà
hơn.
Để điều chỉnh persistence:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Persist.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh cài đặt.

■

B Reject
B Reject được sử dụng để đặt mức độ ưu tiên hiển thị của các pixel màu và thang độ xám 2D. Giá trị B Reject lớn hơn sẽ ngăn
chặn nhiều pixel thang độ xám hơn.
Để điều chỉnh B Reject:
1. Nhấn núm chức năng để chọn B Reject.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh giá trị.
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■

Power

Power được sử dụng để chọn mức công suất âm thanh siêu âm do đầu dò tạo ra ở chế độ B. Phạm vi điều chỉnh của công suất
là 1% -100% và có thể điều chỉnh ± 5% mỗi lần.
Để điều chỉnh power:
3. Nhấn núm chức năng để chọn Power.
4. Xoay núm chức năng để điều chỉnh giá trị.
GHI CHÚ:
Cho bệnh nhân tiếp xúc với mức công suất truyền thực tế thấp nhất trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể để đạt được chẩn
đoán thỏa đáng.

■

Steer
Steer có thể được điều chỉnh để thay đổi hướng của chùm âm thanh khi thực hiện chế độ thời gian thực bằng cách sử
dụng các đầu dò tuyến tính.
Để điều chỉnh steer:
3. Nhấn núm chức năng để chọn Steer.
4. Xoay núm để điều chỉnh cài đặt.
GHI CHÚ:
Chỉ đầu dò tuyến tính mới có thể điều chỉnh steer.

■

Flow Invert
Đảo ngược dòng được sử dụng để xem lưu lượng máu từ một góc độ khác trong chế độ CFM.
Khi Invert được cài Off, các pixel màu đỏ đại diện cho dòng chảy đến đầu dò; các điểm ảnh màu xanh biểu thị
dòng chảy ra khỏi đầu dò.
Khi Invert được cài On, các pixel màu đỏ thể hiện dòng chảy ra khỏi đầu dò; các pixel màu xanh đại diện cho
dòng chảy đến đầu dò
1. Nhấn núm chức năng để chọn Invert.
2. Xoay núm để bật và tắt chức năng.
NOTE:
The color flow and the color map are also inverted when reversing the flow.

■

Rotation
Rotation được sử dụng để xoay hình ảnh
. Để xoay hình ảnh:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Rotation.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh cài dặt.

■

Hide CFM
Hide CFM được sử dụng để bật hoặc tắt hiển thị thông tin luồng của hình ảnh chế độ CFM / PDI. Khi bật CFM Ẩn, chỉ
hình ảnh chế độ B được hiển thị trên màn hình. Tính năng này cho phép bạn so sánh thông tin dòng chảy và mô.
Để bật hoặc tắt Hide CFM:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Hide CFM.
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2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh cài dặt.
GHI CHÚ:
Chức năng chỉ có thể thực hiện ở chế độ đóng băng.

6.4

Thu nhận ảnh chế độ M
Chế độ M thường được sử dụng với hình ảnh 2D và rất hữu ích cho các ứng dụng tim mạch. Ở chế độ M, bạn có thể định vị
đường M trong hình ảnh 2D trên giải phẫu quan tâm và sau đó tìm hiểu về chuyển động của mô dọc theo đường đó trong vết ở
chế độ M. Trong chế độ M, trục y được sử dụng để hiển thị vị trí hoặc độ sâu của mô và trục x là thang thời gian.

6.4.1

M Mode
Đường M chỉ có thể được định vị 90 ° trong chùm siêu âm. Do đó, chế độ M được sử dụng để xem các dạng
chuyển động cho các đối tượng thông thường.
Thực hiện những bước sau đây để thu nhận ảnh chế độ M-mode.
1. Tối ưu hóa hình ảnh chế độ B.
2. Nhấn phím M trên bảng điều khiển để vào chế độ B + M đã tắt.
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Hình 6-9 Màn hình chế độ B+M đã tắt
2. Điều chỉnh vị trí của đường M bằng cách sử dụng bi lăn.
3. Nhấn phím Update để kích hoạt chế độ M.
Hình ảnh chế độ B với đường M được hiển thị ở phần trên của màn hình và hình ảnh ở chế độ M được hiển thị ở phần dưới
của màn hình sau khi được kích hoạt, như trong hình 6-10.
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Hình 6-10 Màn hình chế độ M-Mode
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− Trục X là trục thời gian.
− Trục Y là trục độ sâu.
GHI CHÚ:
Khi chế độ M được kích hoạt, bạn có thể di chuyển bi xoay để dừng vết M và điều chỉnh đường M. Hệ thống tiếp
tục dò tìm nếu bi lăn không hoạt động trong hơn 0,5 giây.

4. Tối ưu hóa ảnh chế độ M-mode. Để biết thêm chi tiết, tham khảo phần 6.4.3 Optimizing M-Mode Images.
5. Nhấn nút M để thoát..

6.4.2

Hình ảnh giải phẫu chế độ M
Chế độ M giải phẫu được sử dụng cho các ứng dụng tim thai. Chế độ M giải phẫu có thể được sử dụng với đầu dò
mảng khi thực hiện khám tim hoặc đầu dò lồi khi thực hiện khám bụng. Trong chế độ M giải phẫu, con trỏ ở chế độ M
có thể được định vị vuông góc với cấu trúc giải phẫu và được điều chỉnh 360 ° ngay cả khi xem các dạng chuyển động
cho các đối tượng không đều. Nó được sử dụng để nghiên cứu chức năng tâm thất của tim.
Thực hiện các bước sau để thu được hình ảnh giải phẫu chế độ M:
1. Tối ưu hóa hình ảnh chế độ B.
2. Nhấn phím M trên bảng điều khiển để vào chế độ B+M .
3. Nhấn núm chức năng để chọn AMM và xoay núm để chọn On.
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Hình 6-11 Màn hình chế độ M giải phẫu đang tắt
− Nhấn núm chức năng để chọn AMM Number, và xoay núm chức năng để chọn số cho đường M.
− Nhấn vào nút set để chọn đường M line mong muốn.
− Đặt vị trí đường M bằng bi lăn
− Nhấn núm chức năng để chọn AMM Angle và xoay núm chắc năng để diều chỉnh góc cho đường M, hoặc
xoay núm Angle để điều chỉnh góc.
4. Nhấn phím Update để kích hoạt chế độ M mode giải phẫu.
Sau khi chế độ M giải phẫu được kích hoạt, hình ảnh chế độ M giải phẫu sẽ được hiển thị trên mặt phẳng X-Y.
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Hình 6-12 Màn hình chế dộ M giải phẫu
5. Tối ưu hóa ảnh chế độ M-mode giải phẫu. Để biết thêm chi tiết, tham khảo phần 6.4.3 Optimizing M-Mode Images.
6. Nhấn phim M trên bảng điều khiển để thoát chế độ M.

6.4.3

Tối ưu hóa ảnh chế độ M-Mode
Sau khi kích hoạt chế độ M, thông số hình ảnh hiển thị ở cuối màn hình:
Để tối ưu hóa hình ảnh:
● Nhấn núm chức năng trên bảng điều khiển để chọn thông số tương ứng.
● Xoay núm chức năng để điều chỉnh cài đặt của thông số tương ứng.
GHI CHÚ:
Bạn có thể điều chỉnh tất cả các thông số ở chế độ M thời gian thực, nhưng chỉ có thể điều chỉnh Chroma và
GrayMap ở chế độ M đóng băng.

■

Gain
Độ lợi M kiểm soát độ sáng tổng thể của vết M.
Xoay núm Gain knob để điều chỉnh giá trị.

■

Frequency
Đầu dò có khả năng nhận tín hiệu băng rộng với tần số bắt đầu nhất định và băng thông nhất định ở chế độ B thời
gian thực. Tần số cao hơn mang lại độ phân giải cao hơn và độ thâm nhập thấp hơn..
Để điều chỉnh tần số:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Frequency.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh giá trị.

■

Gray Map
Gray Map tối ưu hóa độ sáng của từng pixel phù hợp với echo tương ứng.
Để điều chỉnh đường cong thang độ xám:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Gray Map.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh giá trị.

■

Sweep Speed
Sweep speed is used to set the sweep speed of the M trace. A faster speed is more suitable to view the motion.
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To adjust the sweep speed:
1. Press the function knob to select Sweep Speed.
2. Rotate the function knob to adjust the value.

■

Chroma
Chroma được sử dụng để chỉnh màu hình ảnh thang xám nhằm nâng cao khả năng phân biệt.
Để điều chỉnh chroma:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Chroma.
2. Xoay núm chức năng để chọn bảng màu.

■

Display Format
Display formr được dùng để nhìn hình ảnh tốt hơn.
Để điều chỉnh display format:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Display Form.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh cài đặt.

■

Persistence
Độ bền được sử dụng để tính trung bình các khung hình liên tiếp nhằm mang lại vẻ ngoài mượt mà hơn và ít nhiễu hơn.
Sử dụng giá trị độ bền thấp hơn cho các cơ quan hoặc mô chuyển động nhanh và giá trị độ bền cao hơn để có vẻ ngoài
mượt mà hơn.

Để điều chỉnh the persistence:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Persist.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh giá trị.

■

Focus Area
Bằng cách điều chỉnh vùng tiêu điểm của chùm tia siêu âm, tăng độ phân giải của vùng đặc biệt để lấy nét và tối ưu hóa hình
ảnh.
Để điều chỉnh focus area:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Focus Area.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh cài đặt.
Nhấn Focus để điều chỉnh vị trí focus.

■

Power
Power được sử dụng để chọn mức công suất âm thanh siêu âm do đầu dò tạo ra ở chế độ M thời gian thực.
Để điều chỉnh power:
1. Nhấn núm chức năng để chọn Power.
2. Xoay núm chức năng để điều chỉnh giá trị.
GHI CHÚ:
Cho bệnh nhân tiếp xúc với mức công suất truyền thực tế thấp nhất trong thời gian ngắn nhất có thể để đạt được chẩn
đoán thỏa đáng.

6.5

Thu nhận hình ảnh Doppler quang phổ
Hình ảnh Doppler quang phổ nhằm cung cấp dữ liệu đo lường liên quan đến vận tốc, hướng và
danh mục của dòng chảy động mạch hoặc tĩnh mạch. Nó đóng góp một phân tích định tính chính xác hơn so với hình ảnh dòng
màu.
Spectral Doppler bao gồm chế độ Pulsed Wave Doppler (PW) và chế độ Continuous Wave Doppler (CW).
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6.5.1

PW Mode
Pulsed Wave Doppler (PW) là một chế độ Doppler đo vận tốc trong khối lượng mẫu PW và hiển thị thông tin đó
dưới dạng dấu vết quang phổ với đầu ra âm thanh. PW bao gồm PW thông thường và High Pulse Repetition
Frequency (HPRF). PW Doppler có thể được kết hợp với chế độ B để lựa chọn nhanh chóng vị trí giải phẫu để
kiểm tra PW Doppler. Trang web lấy dữ liệu PW Doppler xuất hiện dưới dạng đồ họa trên hình ảnh B-Mode.
Thực hiện những bước sau để thu ảnh PW-mode.
1. Tối ưu hóa ảnh chế độ B.
2. Nhấp vào phím PW trên bảng điều khiển để vào chế độ B + PW 1 đã không kích hoạt .
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Flow Cursor
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Hình 6-13 Màn hình chế độ B + PW 1 không kích hoạt
− Vạch Doppler quang phổ và cổng thể tích mẫu dùng để định vị phân tích định tính trên ảnh.
− Con trỏ lưu lượng cần được điều chỉnh song song với lưu lượng khi đo vận tốc.
2. Chọn Line-Pos bằng cách nhấn phím set để điều chỉnh vị trí và góc của vạch Doppler quang phổ.
- Định vị cổng thể tích mẫu trên vạch Doppler quang phổ bằng cách di chuyển bi lăn lên hoặc xuống.
- Điều chỉnh góc của vạch Doppler quang phổ bằng cách di chuyển bi lăn sang trái hoặc phải.
3.

Chọn SV-Size bằng cách nhấn phím set và di chuyển bi xoay để điều chỉnh kích thước của cổng âm lượng mẫu.

4. Xoay núm Angle để điều chỉnh góc của con trỏ dòng.
5. Nhấn phím Update để kích hoạt chế độ PW.
Phổ PW được hiển thị ở phần dưới của màn hình sau khi được kích hoạt, như hình 6-14.
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Hình 6-14 Màn hình chế độ PW
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-

Trục X là thang chia thời gian.

-

Trục Y là thang đo tần số Doppler, bao gồm các chỉ số dương và âm.
nShift and left/right arrow keys to adjust the audio volume.
Or, rotate the function knob corresponding to Volume to adjust the audio volume.
NOTE:
Once the PW mode is activated, you can move the trackball to stop the Doppler trace and adjust the
sample volume gate. The system continues tracing if the trackball is idle for more than 0.5s.

6. Optimize the PW-mode image. For details, refer to Section 6.5.3 Optimizing Spectral Doppler Images.
If needed, press the Update key on the control panel to enter the inactivated B+PW mode 2, the following
screen appears.
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Figure 6-15 Inactivated B+PW Mode 2 Imaging Screen
You can also adjust the position and angle of spectral Doppler line, the size of sample volume gate, and the
direction of the flow cursor.
7. Press the PW key to exit the PW mode.

6.5.2

CW Mode
Continuous Wave Doppler (CW) uses continuously transmitted and received ultrasound energy to generate a
spectral display. CW Doppler is used to measure a high velocity, the highest velocity at a specific site, but no
aliasing is created.
Perform the following steps to acquire CW-mode images.
1. Optimize a B-mode image.
2. Press the CW key on the key panel to enter the inactivated B+CW mode 1.
Inactivated B+CW mode 1 imaging screen is as follow:

Basic User Manual

71

6 Acquiring Images

s

0

5

Spectral Doppler Line
Flow Cursor

10

Sample Volume Gate

15

2D Image

Line-Pos

Figure 6-16 Inactivated B+CW-Mode 1 Imaging Screen
− The spectral Doppler line and the sample volume gate are used to locate the qualitative analysis on the
image.
− The flow cursor needs to be adjusted parallel to the flow when measuring the velocity.
3. Adjust the position and angle of the spectral Doppler line.
− Position the sample volume gate on the spectral Doppler line by moving the trackball up or down.
− Adjust the angle of the spectral Doppler line by moving the trackball left or right.
4. Rotate the Angle knob to increase or decrease the angle of the flow cursor.
5. Press the Update key to activate the CW mode.
The CW spectrum is displayed at the lower part of the screen after being activated, as shown in Figure 6-17.
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Figure 6-17 CW-Mode Imaging Screen
− X-axis is the time scale.
− Y-axis is Doppler frequency scale, including positive and negative indicators.
Press the Shift and left/right arrow keys to adjust the audio volume.
Or, rotate the function knob corresponding to Volume to adjust the audio volume.
NOTE:
Once the CW-mode is activated, you can move the trackball to stop the Doppler trace and adjust the
sample volume gate. The system continues tracing if the trackball is idle for more than 0.5s.
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6. Optimize the CW-mode image. For details, refer to Section 6.5.3 Optimizing Spectral Doppler Images.
If needed, press the Update key on the control panel to enter the inactivated B+CW mode 2, the following
screen appears.
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Figure 6-18 Inactivated B+CW-Mode 2 Imaging Screen
You can also adjust the position and angle of spectral Doppler line, and the direction of the flow cursor.
7. Press the CW key to exit the CW mode.

6.5.3

Optimizing Spectral Doppler Images
After activating the PW/CW mode, the imaging parameters are displayed at the bottom of the screen.
To optimize the image as follows.
● Press the function knob on the control panel to select the corresponding parameter.
● Rotate the function knob to adjust the settings of the corresponding parameter.
NOTE:
You can adjust all parameters in the real time PW/CW mode, but can only adjust Auto Trace, Invert, Chroma
and Quick Angle in the frozen PW/CW mode.

■

Gain
PW/CW gain is used to adjust the gain of the spectrum map. Increasing the gain will brighten the image allowing
you to see more received signals with less noise.
You can rotate the Gain knob to adjust the value.

■

Scale
Scale is used to adjust the velocity scale of the color flow imaging.
You can press the Scale switch to adjust the value.
NOTE:
The value of wall filter may change with the scale value.

■

Baseline
Baseline represents the position of zero velocity or frequency. The velocity range in one direction can be increased
or decreased by adjusting the baseline.
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Baseline is used to eliminate the alias during color flow imaging, and display higher velocities without reversal of
colors.
You can press the Baseline switch to adjust the value.

■

Wall Filter
Wall filter is used to filter the low frequency noise from tissues, such as the vascular wall.
To adjust the wall filter:
1. Press the function knob to select WF.
2. Rotate the function knob to adjust the value.

■

Display Format
Display format is used to view the image better.
To set the display format:
1. Press the function knob to select Display Form
2. Rotate the function knob to adjust the settings.

■

Chroma
Chroma is used to colorize the gray scale image to enhance the discrimination capability.
To adjust the chroma:
1. Press the function knob to select Chroma.
2. Rotate the function knob to choose a color scheme.

■

Frequency
The probe is capable of receiving a broadband signal with a certain frequency and bandwidth.
To adjust the frequency:
1. Press the function knob to select Frequency.
2. Rotate the function knob to adjust the value.

■

Sweep Speed
Sweep speed is used to set the sweep speed of the Doppler trace. The refresh speeds of the time scale and the
frequency scale vary with the sweep speed.
To adjust the sweep speed:
1. Press the function knob to select Sweep Speed.
2. Rotate the function knob to adjust the value.

■

Power
Power is used to select the amount of ultrasound acoustic power produced by the probe. The adjustment range of
the power is 1%-100%, and ±5% can be adjusted each time.
To adjust the power:
1. Press the function knob to select Power.
2. Rotate the function knob to adjust the value.
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NOTE:
Expose the patient to the lowest practical transmit power level for the shortest possible time to achieve a
satisfactory diagnosis.

■

Angle Correction
Angle correction is used to adjust the angle of the flow cursor in the PW mode.
To set the angle correction:
● Rotate the Angle knob on the control panel to adjust the settings.
● Rotate the function knob corresponding to Quick Angle to adjust the settings.
NOTE:
You only need to set it when performing measurement related to velocity.

■

Invert
Invert is used to view the flow velocity from a different perspective.
To enable or disable the flow invert:
1. Press the function knob to select Invert.
2. Rotate the function knob to enable or disable the feature

■

Steer
Steer can be adjusted to change the angle of the spectrum Doppler line when performing a real time mode by using
the linear probes.
To adjust the steer:
1. Press the function knob to select Steer.
2. Rotate the function knob to adjust the settings.
NOTE:
Only the linear probes are available when adjusting the steer.

■

Simult
Simult is used to synchronously display two real time scans in the 2D and the PW modes.
To enable or disable the feature:
1. Press the function knob to select Simult in the activated PW or inactivated PW mode 2.
2. Rotate the function knob to enable or disable the feature.
NOTE:
Simult is only available in the PW mode.

■

Auto Trace
Auto trace measurement in the spectral Doppler mode is used to measure the velocity, Pressure Gradient (PG)
or other indexes for clinical diagnosis purposes while the system automatically traces one or more Doppler
waveforms.
To enable or disable auto trace:
1. Press the function knob to select Auto Trace.
2. Rotate the function knob to enable or disable the feature.
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6.6

Acquiring Triplex-Mode Images
The triplex mode is overlapped by three different imaging modes, and can be applied to view the image. The triplex
mode includes B+CFM/TDI+M, B+CFM/PDI/TDI+PW and B+CFM/PDI+CW.

6.6.1

B+CFM/TDI+M
NOTE:
Only the phased array probes are available for B+CFM/TDI+M.

Perform the following steps to acquire the image.
1. Optimize a CFM/TDI mode image.
2. Press the M key on the control panel to enter the inactivated B+CFM/TDI+M mode.
Inactivated B+CFM/TDI+M mode screen is as shown in Figure 6-19.

s

0

M Line

5

10

15

2D Image
Color Flow ROI

Figure 6-19 Inactivated B+CFM/TDI+M Mode Screen
3. Adjust the position of M-line and color flow ROI by using the trackball.
4. Press the Update key on the control panel to activate the B+CFM/TDI+M mode.
After B+CFM/TDI+M mode is activated, M mode flow color image will be displayed on the bottom of the
screen as shown in Figure 6-20.
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Figure 6-20 B+CFM/TDI+M Mode Screen
5. Optimize M mode flow color images. For details, refer to 6.4.3 Optimizing M-Mode Images.
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6. Press the M key on the control panel to exit the screen.

6.6.2

B+CFM/PDI/TDI+PW
Perform the following steps.
1. Optimize a CFM/PDI/TDI-mode image.
2. Press the PW key to enter the inactivated B+CFM/PDI/TDI+PW mode 1.
Inactivated B+CFM/PDI/TDI+PW mode 1 screen is as shown in Figure 6-21.
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Figure 6-21 Inactivated B+CFM/PDI/TDI+PW Mode 1 Imaging Screen
− The spectral Doppler line and the sample volume gate are used to locate the qualitative analysis on the
image.
− The flow cursor needs to be adjusted parallel to the flow when measuring the velocity.
3.

Select Line-Pos by pressing the set key to adjust the position and angle of the spectral Doppler line.
− Position the sample volume gate on the spectral Doppler line by moving the trackball up or down.
− Adjust the angle of the spectral Doppler line by moving the trackball left or right.
4. Select SV-Size by pressing the set key and move the trackball to adjust the size of the sample volume gate.
5. Rotate the Angle knob to adjust the angle of the flow cursor.
6. Press the Update key to activate the PW mode.
The PW spectrum is displayed at the lower part of the screen after being activated, as shown Figure 6-22.
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Figure 6-22 B+CFM/PDI/TDI+PW Mode Imaging Screen
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− X-axis is the time scale.
− Y-axis is Doppler frequency scale, including positive and negative indicators.
Press the Shift and left/right arrow keys to adjust the audio volume.
Or, rotate the function knob corresponding to Volume to adjust the audio volume.
NOTE:
Once the PW mode is activated, you can move the trackball to stop the Doppler trace and adjust the
sample volume gate. The system continues tracing if the trackball is idle for more than 0.5s.

7. Optimize the PW-mode image. For details, refer to Section 6.5.3 Optimizing Spectral Doppler Images.
If needed, press the Update key on the control panel to enter the inactivated B+CFM/PDI/TDI+PW mode 2,
the following screen appears.
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Figure 6-23 Inactivated B+CFM/PDI/TDI+PW Mode 2 Imaging Screen
You can also adjust the position and angle of spectral Doppler line, the size of sample volume gate, and the
direction of the flow cursor.
8. Press the PW key to exit.

6.6.3

B+CFM/PDI+CW
For details, refer to Section 6.6.2 B+CFM/PDI/TDI+PW.

6.7

Elastography
As an adjunct technique for clinical practice, the elastography determines if an area of tissue is hard or soft when
compared with its surroundings. The elastography image displays a range of map shades from the softest tissue in
the image to the stiffest in a given field of view.
Elastography is used in ultrasound diagnosis for small parts applications, such as breast and thyroid examinations.

6.7.1

Acquiring Elastography Images
Perform the following steps to acquire the elastography image.
1. Select L741 and Breast as the desired probe and exam type, and the system automatically enters the real-time B
mode.

78

Basic User Manual

6 Acquiring Images
2. Acquire a high quality B-mode image.
3. Press the Pointer key, move the cursor to ELASTO on the advanced function key area, and press set key to
enter the elastography mode.
As Figure 6-24 shows, the elastography image is displayed on the left and a real-time B-mode image is
displayed on the right.
Press the function knob on the control panel corresponding to Dual View to enter the single or dual split screen.
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Figure 6-24 Elastography Screen
− Elastography map provides color information for tissue stiffness.
− B-mode image is compared with the elastography image for a real-time assessment.
− Strain curve displays the compressing frequency and its corresponding displacement. X axis is the frame
number, Y axis is the displacement of the corresponding frame.
− The elastography image in the ROI is translucent and overlapped on the B-mode image.
4. Hold the probe perpendicular to the target lesion, and compress it regularly.
Operation Concerns:
− Ensure the compression is applied perpendicularly, and all parts of the target lesion are compressed
uniformly.
− Ensure the compression is a dynamic intermittent force, i.e. alternate tension with relaxation, which could
keep the distorted tissue back to normal status. If the distorted tissue is not relaxed, the tissue cannot be
distorted and the elastography cannot be performed.
− The compressing frequency is recommended to be 1.5-3 times per second. Lift the probe up after each
pressure, and ensure the probe is not away from the target lesion.
− The absolute value of positive and negative maximums on strain curves should be 0.5-1. If the absolute
value is below 0.5 or over 1, the compression is too hard or too low for correct elastography results.
5. Adjust the elastography ROI.
To acquire accurate tissue stiffness information, you are recommended to adjust the elastography ROI to two
times of the target lesion
− Move the trackball to position elastography ROI.
− Press the set key on the control panel to adjust the size of elastography ROI.
− Press the set key to reposition elastography ROI.
6. Optimize the elastography image. For details, refer to Section 6.7.2 Optimizing Elastography Images.
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7. Press the B key on the control panel to exit the screen.

6.7.2

Optimizing Elastography Images
The screen displays all controls related to the elastogrphy imaging, and you can use them to optimize elastogrphy
images.
To optimize the image by using controls in the following instructions:
● Press the function knob on the control panel to select or switch the parameters of the corresponding list.
● Or, rotate the knob on the control panel that is directly below the selected item to adjust the value.
NOTE:
All parameters can only be adjusted in real-time elastography.

■

Strain Map
Strains map allows you to select and apply a color map to the elastography or B-mode image on the left or right
during the elastography. The image will be displayed with the use of 256-color mapping for each pixel according to
the degree of strain using a scale from red (highest strain, softest), green (average strain, intermediate), to blue (no
strain, hardest).
To adjust the strain map:
1. Press the function knob corresponding to Strain Map L or Strain Map R and select the Strain Map menu.
2. Select the map color of the elastography image.
− Rotate the function knob corresponding to Strain Map L clockwise or anticlockwise to choose the color
scheme for the elastography image.
− Rotate the function knob corresponding to Strain Map R anticlockwise to remove from or choose the color
scheme for the elastography image. Rotate the function knob corresponding to Strain Map R clockwise to
apply or choose the color scheme for the elastography image.

■

Transparency
Transparency allows you to bring out the tissue behind the color data.
To adjust the transparency:
1. Press the function knob to select the Transparency menu.
2. Rotate the function knob to adjust the value.

■

Contrast
Contrast enhances the color contrast for more accurate tissue stiffness information.
To adjust the contrast:
1. Press the function knob to select the Contrast menu.
2. Rotate the function knob to adjust the value.

■

Persistence
Persistence is used to average consecutive frames to provide a smoother appearance with less noise. Use lower
persistence values for fast-moving organs or tissues and higher persistence values for a smoother appearance.
To adjust the persistence:
1. Press the function knob to select the Persist menu.
2. Rotate the function knob to adjust the value.
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■

Frequency
The transducer is capable of generating a broadband signal with a certain start frequency and a certain bandwidth.
A higher frequency brings about higher resolution and lower penetration.
To adjust the frequency:
1. Press the function knob to select the Frequency menu.
2. Rotate the function knob to adjust the value.

6.8

Contrast Imaging
Contrast imaging is used in conjunction with ultrasound contrast agents to increase the acoustic impedance
difference between blood flow and tissue, improve 2D imaging resolution for myocardial, liver, kidney and
cephalic applications and enhance Doppler signals for blood flow. Contrast imaging helps in observing normal and
abnormal tissue and blood flow.
NOTE:
Contrast imaging is only available to be performed with linear or curved array probes.

!

Contrast imaging is only used in conjunction with commercial contrast agents legally approved by laws and local
regulations. Do not use the contrast agent not got any legal permits or official registrations. The manufacturer
would not guarantee the safety and reliability for any contrast agents.
The following description uses a liver examination performed with the 3C-A probe as an example.

6.8.1

Entering Contrast Imaging
Perform the following steps to enter the contrast imaging.
1. Select 3C-A and Abdomen as the desired probe and exam type, and the system automatically enters the realtime B mode.
2. Position the target tissue in the B+CFM mode, and observe the blood flow.
3. Return to the B mode, press the Pointer key and move the cursor to CONTRAST on the advanced function
key area. Press set key to enter the contrast imaging.
As Figure 6-25 shows, a real-time contrast image is displayed on the left and a B-mode in real-time mode is
displayed on the right.
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Figure 6-25 Contrast Imaging Screen

6.8.2

Optimizing Contrast Images
The screen displays all controls related to the contrast imaging (as shown in the figure), you can use them to
optimize contrast images.
1. Press the function knob on the control panel to select or switch to the desired parameters.
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2. Rotate the function knob to adjust the value of the selected parameter.
NOTE:
All parameters can be adjusted in a real-time contrast imaging, but F By F, Cine Speed, Chroma and GSC can
only be adjusted in the frozen mode. Only gain settings are introduced in this section. For other parameters
settings, refer to Section 6.2.2 Optimizing B-Mode Images.

Optimize the brightness of the contrast imaging. Contrast imaging gain determines the amplifying factors for the
received echoes and the brightness of the ultrasound image. The echoes are amplified with the same gain value
regardless of depth.
To adjust the gain:
Rotate the Gain knob on the control panel to adjust the gain of contrast image.

6.8.3

Acquiring Contrast Images
After optimizing the contrast imaging, perform the contrast examination and acquire contrast imaging.
Perform the following steps to acquire contrast images.
1. Inject contrast agents.
2. Observe and record circulation and perfusion of the target tissue.
3. Press the
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key to freeze the image.
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Working with Images

You can work with the acquired images by using the features provided by the system, such as the split screen display and
annotations.

7.1

Imaging Features

7.1.1

Imaging Reverse

7.1.2

● Press the

key on the key panel to reverse the real time scan left or right.

● Press the

key on the key panel to reverse the real time scan up or down.

Split Screen Display
You can position two or four images side by side on the screen to compare the images by using the split screen
display.

■

Dual-Split Screen Display
In the B, CFM, PDI or TDI mode, press the
key on the control panel to activate the dual-split screen display.
Press the
key again, the image is duplicated into two parts with a frozen image on the left and a real time scan
on the right. The real time B-mode is taken as an example in the following figure.
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Figure 7-1 Frozen + Real Time B Mode
● Press the CFM, PDI, THI or TDI key to enter the corresponding mode for the real time scan.
● Press the

key on the control panel to freeze the real time scan only.

key to freeze the real time scan and unfreeze the other image.
● Press the
● Press the B key to exit the dual display.
● Press the function knob corresponding to Dual Live menu and rotate the function knob to select On to display
two real-time scans if one of the two images is a color mode image (CFM, PDI or TDI).

■

Quad-Split Screen Display
In the B, CFM, PDI or TDI mode, press the
key on the key panel to activate the quad-split screen display. The
B-mode image is taken as an example in the following figure.
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Figure 7-2 Quad-Split Screen Display
● Press the CFM, PDI, TDI or THI key to enter the corresponding mode for the real time scan.
● Press the

key on the control panel to freeze the real time scan only.

key to freeze the real time scan and unfreeze the following clockwise image.
● Press the
● Press the B key to exit the quad-split screen display.

7.1.3

Auto Optimization
Auto optimization optimizes the image quality.
To enable or disable auto optimization,
● Press the Auto knob on the control panel to enable this feature.
● Press the Auto knob twice to disable this feature.
NOTE:
Auto is displayed in the imaging information area of the basic screen when the feature is enabled.

7.1.4

Harmonic Imaging
Harmonic Imaging (THI) uses the harmonic frequencies generated by tissue. The fundamental transmit
frequency results in a harmonic frequency echo. The harmonic frequency received from the tissue is a multiple
of the fundamental transmit frequency. The fundamental and any accompanying artifacts are missing from the
harmonic frequency that the system receives. The artifact reduction, and the concomitant reduction in haze and
clutter, increases contrast resolution and improves border delineation. THI is useful in difficult-to-image patients.
Harmonic Imaging contains THI and PHI.
In real time B mode, press the THI key on the key panel to enable the THI mode, and THI or PHI appears on the
left side of the screen. Optimize the image the same way you did in the B mode.
Press the THI key again to exit the imaging, and THI or PHI disappears from the screen.
NOTE:
•
•
•

The system automatically optimizes certain parameters (B-mode gain, frequency and acoustic output
power) upon enabling THI.
Compared to the B-mode imaging, THI improves image resolution but decreases the depth. Therefore, you
should make an optimal balance when choosing an imaging mode.
THI is only available with compatible probes.
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7.1.5

Panoramic Imaging
Panoramic imaging is an imaging process that produces a panoramic image by using certain probes. The panoramic
image provides sequentially and individually aligned 2D images on a static image. The 2D images are real-time,
showing their anatomical context of an adjacent structure. Panoramic imaging allows you to display, view and
measure a new stitched image constantly.
NOTE:
•
•
•
•
•

Panoramic imaging is only available with linear probes.
Apply an adequate amount of coupling gel along the intended path of the scan.
Do not shake, rotate or tilt the probe during the scan.
Ensure the probe remains to be in contact with the skin perpendicularly during the scan.
Do not change the scan direction or move the probe backwards and forwards.

•

When the scan depth increases, it is generally required to decrease the scan speed.

Perform the following steps to apply real-time panoramic imaging.
1. Position the B-mode image to the desired scan position.
2. Press the Pan key on the key panel to enter the inactivated panoramic imaging mode.
3. Press the Update key on the control panel to enter the real-time panoramic imaging.
4. Perform the scan and the screen will display the real time joint image.
5. Press the

key to display the panorama or thumbnail.
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Figure 7-3 Real-Time Panoramic Imaging Screen
6. Work with the image.
a. Zoom in/out the Image
Select Zoom menu and rotate the corresponding function knob to zoom in or out the image, and a thumbnail
is displayed in the lower left corner of the screen. Use the trackball to position the interest area.
b. Select Rotate menu and rotate the corresponding function knob to rotate the image.
c. Select Overview menu and rotate the corresponding function knob to restore the image to the default setting.
d.

Make measurements, annotations and body marks.

7.

Press the B key to return to B real-time mode image.

7.1.6

SR Flow
SR Flow is a directional power Doppler imaging mode combining with flow direction on the ultrasound image. The
focus settings in the SR flow can enhance the image spatial resolution and reduce image artifacts to realize the less
vessel blooming for the clear image details.
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Perform the following steps to apply the SR Flow screen.
1. Optimize the B-mode image.
2. Press the Pointer key on the control panel, and move the cursor to SRF on the advanced function key area and
press the set key to enter the SR flow screen.
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Figure 7-4 SR Flow Screen
3. Adjust color flow ROI.
Select ROI-Pos (position) or ROI-Size (size) by pressing the set key.
− When ROI-Pos is highlighted, move the trackball to position the color flow ROI.
− When ROI-Size is highlighted, move the trackball to adjust the size of the color flow ROI.
4. Optimize the SR flow-mode image. For details, refer to Section 6.3.4 Optimizing CFM/PDI/TDI Mode Images.
5. Press the Pointer key on the control panel, and move the cursor to SRF on the advanced function key area and
press the set key to exit the SR Flow screen.

7.2

Magnifying an Image

7.2.1

Filling the Full Screen
You can magnify the imaging area to fill the full screen in the real-time or frozen mode.
NOTE:
Exit the text annotation editing mode before performing this function. For details, refer to Section
7.5.1 Annotating an Image with Typed Words.

Perform the following steps.
1. Press the Z key on the key panel to magnify the imaging area, information bar, and general parameter area into
full screen.
2. Press the Z key again to magnify the imaging area to fill the full screen.
3. Press the Z key again to exit the full-screen display.

7.2.2

Magnifying the Whole Image
You can magnify the whole image in the real-time or frozen mode.
Perform the following steps.
1. Rotate the Zoom knob on the control panel to magnify the image.
− A size multiplier is displayed on the general parameters area.
− A thumbnail is displayed in the lower left corner of the screen.
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2. Use the trackball to select an interest area on the thumbnail.
3. Rotate the Zoom knob to adjust the size multiplier.
4. Press the Zoom knob to disable this feature.

7.2.3

Magnifying the ROI
You can magnify an interest region on the imaging area in the real time or frozen mode.
The real time B mode is taken as an example in the following steps.
1. Press the Zoom knob on the control panel and a zoom box appears on the imaging area.
2. Select Z-Pos or Z-Size by pressing the set key.
− When Z-Pos is highlighted, move the trackball to position the zoom box.
− When Z-Size is highlighted, move the trackball to adjust the size of the ROI.
3. Press the Zoom or Update key and the selected image area in the zoom box is magnified and displayed in the
imaging area.
4. Rotate the Zoom knob to zoom in or out the image and move the trackball to view the magnified image.
A size multiplier is displayed on the imaging information area of the basic screen.
5. Press the Zoom knob to exit.

7.3

Freezing an Image
Press the
key on the control panel to capture an image in a real time scan, Cine is displayed at lower right
corner of the screen, and the feature to be applied is also activated. For details, refer to Section 4.1.1 General
Settings.
You can select any desired image mode, magnify the image, perform measurement, add annotations and body
marks and adjust imaging parameters in the frozen mode.

7.4

Using Cine
The cine review is available by pressing the
screen.

key in the real time scan and the progress bar appears on the

You can review the cine and can also cut the desired cine segments.

7.4.1
■

Reviewing Cine
To review the cine manually
● You can review the cine frame by frame by using the trackball.
● Or, rotate the function knob corresponding to F by F to review the cine frame by frame.
Each image is identified by a number which indicates its position in the cine.
NOTE:
•

You can adjust Rotation, Chroma, GrayMap and μScan parameters when reviewing a cine.

•

You can rotate the function knob corresponding to To First or To Last on the menu to review the first or last
frame.

■

To review the cine automatically
● Rotate the function knob corresponding to Auto Play in the frozen B mode to play or stop the cine review
automatically.
● Rotate the function knob corresponding to Loop Speed to adjust the review speed during cine review.
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● Rotate the function knob corresponding to Play Mode to adjust the play sequence during cine review.

7.4.2

Cutting Cine
To cut the cine,
1. Rotate the function knob corresponding to Set First to select the start frame in the frozen mode.
2. Rotate the function knob corresponding to Set Last to select the end frame.
3. Press the Cine key on the control panel to save the cut cine.

7.5

Annotations and Body Marks
The annotation feature allows you to type an annotation or add an annotation from the predefined annotation
library. Arrows and body marks are also provided to annotate the image.
NOTE:
•
•

7.5.1

You should define an annotation library before applying this feature. For details, refer to Section 4.3
Annotation Settings.
You can set the default initial position of text annotations and arrow annotations. For details, refer to
Section 4.3.1 Tools Settings.

Annotating an Image with Typed Words
Perform the following steps.
1. Press the Annot key on the control panel in any mode. A green vertical mark appears on the screen. And the
predefined annotations appear at the left of the screen.
2. Use the trackball to select the added annotation and press the set key to add the annotation to the image. Move
the annotation to the desired place by using the trackball.
3. Press the set key again to confirm.
4. Repeat the step 2-3 to add more annotations if needed.
You can also perform the following operations when adding an annotation.
− To input an annotation manually
Move the cursor to the desired place by using the trackball. Input the desired annotation by using the key
panel. After finishing, press the set key to add the annotation to the image.
− To move an annotation
Move the cursor to one annotation. Press the set key to activate this annotation and move it to the desired
place by using the trackball. Then press the set key to confirm.
− To revise an annotation
Move the cursor to one annotation and revise it by using the key panel.
5. Press the Annot key again to exit.

7.5.2

Annotating an Image with Arrows
Perform the following steps.
1. Press the Arrow key on the key panel in any mode, and an arrow displays on the screen.
2. Position the arrow to the desired place by using the trackball.
Rotate the Angle knob to adjust the arrow angle if needed.
3. Press the set key to confirm.
Press the Del key on the key panel to delete the arrows if needed.
4. Repeat step 2-3 to add more arrows if needed.
5. Press the Annot key again to exit.
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7.5.3

Body Mark
Perform the following steps.
1. Press the Body Mark knob on the control panel in any mode.
Body marks of the selected exam type display on the left of the screen.
2. Select the desired body mark by using the trackball, and press the set key to add it to the image.
3. If necessary, rotate the Body Mark knob to adjust the angle.
4. Press the Update key to move the body mark to the desired position by using the trackball.
5. Press the set key to confirm.
NOTE:
The body mark feature is not available when the display format is set to Full in the PW/CW/M mode.

7.5.4
■

Deleting Annotations and Body Marks
To delete an annotation
If an annotation is being edited, you can press the Del key on the key panel to delete this annotation from the
screen.
If an annotation has been edited and the system exits the editing status, you can first press the Annot key, move the
cursor to the annotation by using the trackball and press the Del key to delete it from the screen.

■

To delete an arrow
If an arrow is being edited, press the Del key to delete the last arrow.
If an arrow has been edited and the system exits the editing status, you can first press the Arrow key and press the
Del key to delete it from the screen.

■

To delete a body mark
If a body mark is being edited, press the Del key to delete the body mark on the current image.
If a body mark has been edited and the system exits the editing status, you can first press the Body Mark knob and
press the Del key to delete it from the screen.

■

To delete all annotations and body marks
You can press the Clear key on the control panel to delete all annotations and body marks from the image. Perform
this deletion with caution.

7.6

ECG Module
By using an optional ECG module (Type BF), 3-channel ECG signals are provided in cardiac applications. During
an cardiac application, you can configure the ECG-control so that the ECG trace is displayed at the bottom of the
screen.
The ECG cable includes three color-coded ECG electrode connectors: LL (left leg, red), LA (left arm, black), and
RA (right arm, white). The ECG module provided by this ultrasound system is for collecting and displaying 3-lead
ECG trace.
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!

● This ECG module is not suitable for intracardiac use or direct cardiac contact.
● This ECG module provides 3-channel ECG signals, and it cannot be used for diagnosis and monitoring.
● To avoid electrical shock, ensure the ECG cable is intact and correctly connected.
● Conductive parts of electrodes and connectors for ECG should not come into contact with other conductive
parts including earth/grounding.
● Stop using the system, if the patient use a pacemaker or implantable cardioverter-defibrillators. This system
may interfere with these devices.
● If the ECG waveform is abnormal, check if the ECG cable and electrodes are connected properly.
Perform the following steps.
1. Power off the system, and connect the I/O docking station (optional) to the port of docking station on the left
side of the system.
2. Connect the ECG cable to the port of docking station of the system.
3. Power on the system, and attach the ECG electrodes on the patient’s body, as shown in the following figure.
ECG feature is automatically enabled.
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Figure 7-5 Electrode Placement
4. Make the relevant ECG settings.
a. Press the Menu key on the key panel to activate the menu.
b. Click ECG, and ECG parameters are displayed on the screen.
c. Rotate the knob corresponding to the menu item to adjust the parameters.
Item

Description

ECG Gain

Set the amplitude of the ECG waveform.

ECG Invert

Enable or disable the waveform inversion function.

ECG Position

Set the vertical position of the ECG waveform.

ECG Velocity

Set the scan speed of ECG signal.

5. Press the
key on the control panel to freeze an image, and the ECG waveform is frozen at the same time.
Review the ECG waveform frame by frame by using the trackball.
6. Exit the ECG mode, and remove ECG electrodes from the patient.
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Managing Images/Data

Images in this system include frame images and cine, and you can save or review them after the acquisition. Meanwhile,
images can also be backed up to a USB drive for future review if it is needed.

8.1

Storing an Image/Cine
The following methods can be used to store images/cines.
Before storing an image or a cine, set the storage time of cine, storage format of file, and pre-defined key for
storage. For details, refer to Section 4.1.3 Storage Settings.

8.1.1

Storing an Image
Store an image as follows.
● Press the Image key on the control panel in the real time mode or frozen mode to save the current image. Or
press the key pre-defined as image storing key to save the current image.
● Press the key pre-defined as screen shot to save the current screen shot.
The thumbnails of the stored image will be added to the clipboard.

8.1.2
■

Storing a Cine
Storing a cine in the real time mode
In the real-time B mode, real time storage is only allowed in the real-time B mode.
● Press the key pre-defined as prospective storage key, and all the frames over the preset time span before the
current time will be saved as a cine.
● Press the key pre-defined as retrospective storage key, and all the frames over the preset time span after the
current time will be saved as a cine.
The thumbnail of the stored cine will be added to the clipboard.

■

Storing a cine in the frozen mode
Press the key pre-defined as cine key in the frozen mode to save the current cine.
The thumbnail of the stored cine will be added to the clipboard.

8.2

Viewing an Image/Cine
You can view an image or a cine for the current or a previously examined patient by using the clipboard or the
Review Exam screen.

8.2.1
■

Viewing a Current Image/Cine
To view an image/cine by using the clipboard
1. Press the Pointer key in the real time mode or frozen mode.
2. Select an image or a cine in the clipboard at the right of the screen by using the trackball and press the set key
to view the image/cine.
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− Click the

or

icon to go to the previous or next clipboard page.

− Click the
− Click the

icon to select all images.

− Click the

icon to export images to a USB drive.

icon to export images to the DICOM server.

− Press the icon to delete the selected image/cine.
You can also perform a measurement, magnification and replay while review the cine.

■

To view an image on the review exam screen
1. Press the Review key on the control panel to enter the Review Exam screen.
The following screen is displayed with images and cine thumbnails.
Review Exam
Patient ID: 19700109_092839 Patient Name: Files Number: 19

2 × 2

1

Exam

All

Images

Reports

2

Select All
Delete
Print
DICOM Send
DICOM Print

3

Export

Patient List
Exit

Figure 8-1 Exam Review Screen
If the patient has had more than one exam, you can select the desired exam from the Exam drop-down list.
2. Move the cursor to the thumbnails by using the trackball and press the set key to choose an image. You can
delete or print an image, or send an image to the DICOM storage server.
3. After selecting an image, press the set key twice to view the image. Press the

8.2.2

key to exit.

Retrieving an Image
Perform the following steps.
1. Select the Patient key > Patient List > Patient View to enter the Patient View screen.
2. Select the desired patient, and then click View to enter the Exam View screen.
3. Select the desired exam, and click View Image to retrieve the image.

8.3

Backing up Data
All data is saved to the system by default. To avoid data loss due to unexpected system breakdown or software
update, it is strongly recommended you back up data to a USB drive or DICOM server. For details about DICOM
server backup, please refer to Section 9.2 DICOM Storage.
NOTE:
•
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Complete all exams before backing up the data.
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•

Please use a legally marketed USB drive ( FAT, FAT32 and NTFS format) to back up the data.

Perform the following steps.
1. Connect a USB drive to the system.
2. Select Patient key to enter Patient List.
3. Select the Patient List > Patient View to select desired patients, and click Export Screen. Then select a USB
drive from the drop-down list of USB devices and exported image format.
If you select PC image format, you can also select the exported image, cine or report format.
Export
USB devices:
System
PC Format
Images: BMP
AVI
Cines:
Report: PDF

JPG
WMV
TXT

TIF
HTML

DICOMDIR
Select File Size:
Disk Free Size:
Export

Cancel

4. Click Export to back up the selected patient data to the USB.

8.4

Importing Data to the System
NOTE:
•
•
•

Only data generated from a system that belongs to the same series produced by the manufacturer can be
imported.
Ensure the current exam is completed before you import data. Otherwise, you may have a failure data
import.
Only data in system format can be imported to the system.

Perform the following steps.
1. Connect the USB drive to the system.
2. Select the Patient key > Patient List > Patient View to enter the Patient View screen.
3. Click Import Screen to enter the screen import screen.
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Import Screen
Patient ID
Date

Last Name
11/9/2017

Import

--

First Name

Age

Sex

Reset

11/9/2017

Patient Review
Patient ID Patient Name Birth Date Sex Exam Time
20150505 Mary

Exit

Image Size Status

Unknown 2015/05/05-16:04:03 40.82M

View

Delete Patient Import Patient

Figure 8-2 Import Screen
4. Select a USB drive from the drop-down list and select the imported patient information.
5. Click Import Patient to import the desired data.
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Working with DICOM

DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) is a standard created by National Electrical Manufacturers
Association (ACR-NEMA) to regulate the distribution and viewing of medical images such as ultrasound images and cine.
If the system is configured with the DICOM module, you can:
● Search the archived patient information set on the DICOM server, and copy the patient information to the system so that
the correct patient can be examined.
● Search the archived patient information on the other ultrasound system and copy the patient information to the system so
that the correct patient can be examined
● Send stored images or data on the system to the DICOM server.
● Print images on a DICOM printer.
DICOM service of the system consists of DICOM storage, structured report, DICOM print, DICOM worklist, query/retrieve
list, MPPS storage commitment and DICOM queue.
If you need DICOM 3.0 Compatibility Declaration, please contact the manufacturer.

9.1

Verifying Connectivity
Perform the following steps.
1. Connect the system to the local DICOM network server by using a network cable.
2. Edit the relative settings for the local network and DICOM server. For details, refer to Section 4.7.2 Network
Settings and Section 4.8 DICOM Settings.
3. After the verification is successful, you can use the DICOM services.
NOTE:
Ensure the system is connected to the server before using the DICOM service. Otherwise, the service cannot
be used.

9.2

DICOM Storage
DICOM storage is used to send patient data to the DICOM storage server for storage.

■

To store the current image
1. Click the checkbox beside Send image to DICOM storage on the SystemSettings screen > General menu >
Save tab.
2. Select the Image key or the predefined key in the real-time or frozen mode to send the current image to the
DICOM storage server.

■

To store the current cine
1. Click the checkbox beside Send cine to DICOM storage on the SystemSettings screen > General menu >
Save tab.
2. Select the Cine key or the predefined key in the frozen mode to send the current cine to the DICOM storage
server.
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■

To store patient data
1. Select the Patient key > Patient List > Patient View to enter the Patient View screen.
2. Select the desired patient, and then click View to enter the Exam View screen.
3. Select the desired exam.
4. Click DICOM Send to send the patient data to the DICOM storage server.
If you only want to store images or DICOM structured report, click View Image to enter the Review Exam
screen, select the desired images or cines, and then click DICOM Send.
If you want to check the status of items sent to the DICOM storage server, choose the Patient key > Patient List >
DICOM Queue.

9.3

DICOM Print
DICOM print is used to send images to the DICOM print server for printing.
You should properly connect the system to the print server and edit the relevant settings. For details, refer to
Section 4.8 DICOM Settings.
1. Choose the Patient key > Patient List > Patient View to enter the Patient View screen.
2. Select the desired patient, and then click View to enter the Exam View screen.
3. Select the desired exam.
4. Click DICOM Print to send the patient information and the relevant images to the DICOM print server.
If you only want to print images, click View Image to enter the Review Exam screen, select the desired images
and then click DICOM Print to print the image.
If you want to check the status items sent to the DIOCM print server, choose Patient key > Patient List > DICOM
Queue.

9.4

DICOM Worklist
The DICOM worklist is used to search the archived patient information on the DICOM server, and copy the patient
information to the system so that the correct patient can be examined.
Press the Patient key on the control panel to enter the New Patient screen and then click WorkList to enter the
WorkList screen.
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WorkList
Patient ID
Date

Last Name

11/09/2017

--

First Name
11/09/2017

Search

Accession#
Only US Requested Procedure ID

Reset

WorkList Information
Patient ID Patient Name Birth Date Sex Description Requested Procedure ID Accession# Date Time

Select

Start Exam

Cancel

Figure 9-1 WorkList Screen
Perform the following steps.
1. Search for the patient information.
Enter the search requirements, such as patient name, and then click Search to search for the desired
information.
Click Reset to clear all the search information.
Click Date/Time to display the patient data by order of oldest or newest input date/time.
2. Start an exam.
Select the desired patient.
− Click Select to enter New Patient screen. Input patient information and select Application.
− Click Start Exam to start an exam.

9.5

Query/Retrieve List
The DICOM query/retrieve list is used to retrieve patient information from other ultrasound systems, and copy the
retrieved patient information to the system for examination.
Press the Patient key on the control panel to enter New Patient list. Click Patient List to enter Patient List screen
and click DICOM Q/R to enter the Query/Retrieve List screen.
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Query/Retrieve List
Patient ID

Last Name
10/22/2017 --

Date

First Name

Query Patients

Accession#

10/22/2017

Only Us

Reset

Patients
Patient ID

Patient Name

Birth Date

Exams

Accession#

Exam Time

Sex

Last Exam

Img

Exam Size

Query Exams

Exams
NO.

Patient ID

Retrieve Images

Exam Type

0/0P

ABD

Import

Exit

Figure 9-2 Query/Retrieve List
Perform the following steps.
1. Retrieve patient information
Select the desired query condition, such as Patient ID, and input related information. Click Query Patient, and
matching patient information will be displayed on the patient list.
Click Reset to delete the entered query condition.
Click Last Exam and the system will arrange the patient information in chronological order of exams.
2. Retrieve exam types
Select the desired patient information on the patient list and click Query Exam. Exam types of the patient will
be displayed on the exam list.
Click Exam Time and the system will arrange the exam types in chronological order of exams.
3. Retrieve images
Select an exam type from the exam list. Click Retrieve Images, and images and cines saved in this exam type
will be displayed on the image and cine box on the bottom of the screen.
4. Import patient information
a. Move the cursor to the desired image or cine, and press the set key.
Click the
or
icon to go to the previous or the next page of the image and cine box. Click the
icon to
select all images or cines.
b. Select desired exam type from the Exam Type drop-down list and click Import.
The selected patient information and the corresponding images or cines will be imported into the system.

9.6

MPPS
MPPS is used to send exam status information to the MPPS server, which facilitates the other systems to obtain the
exam progress in time.
The status information is described as below:
● When the exam is started, the system sends the status information “In Process” to the MPPS server.
● When the exam is completed by pressing the End Exam key on the control panel, the system sends the status
information “COMPLETED” or “DISCONTINUED” to the MPPS server.
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If you want to check the status items sent to the MPPS server, choose the Patient key > Patient List > DICOM
Queue.
You can add MPPS manually to check the processing status of the discontinued exam or other operations.
NOTE:
MPPS can only be added when you perform the scan or other operations.

Perform the following steps.
1. Choose the Patient key > Patient List to enter the Patient View screen.
2. Click PPS Screen to enter the PPS screen.
PPS Screen
Information
Patient ID

Patient Name BirthDate

Exit

Sex

Description

Start Time

Append

End time

Discontinue

State

Completed

Figure 9-3 PPS Screen
The PPS screen displays MPPS information about the current patient.
− Click Discontinue to suspend the current exam.
− Click Complete to end the current exam.
− Click Append to restart the exam..

9.7

Storage Commitment
Storage commitment is used to confirm whether the images or structured reports are successfully stored to the
DICOM storage server.
If you want to check the status of items sent to the DICOM storage commitment server, choose the Patient key >
Patient List > DICOM Queue.

9.8

DICOM Queue
The DICOM queue is used to check the sending status of DICOM storage.
Select the Patient key > Patient List > DICOM Queue to enter the DICOM Queue screen.
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DICOM Queue
Patient ID
Date

05/04/2014

Type

First Name

Last Name

Reset

05/05/2014

To

DICOM Queue Information
Type Patient ID Patient Name Server Start Time

Exit

Refresh

Size

Run State

Status

All Select Resend Fail

Details

Resend

Delete

Figure 9-4 DICOM Queue Screen
Perform the following steps.
1. Search for the patient information
Enter the search requirements, such as Patient ID, Patient Name, Type or Date, and the desired information is
displayed in the list.
2. Check the sending status
You can check the sending status by viewing Run State, Status or Details.
3. Deal with the failure sending information
− Select the desired patient information and click Refresh. If it does not work, you can click Resend to resend
the information.
− Click Resend Fail to resend all information.
− Select the desired patient information and click Delete to delete the sending status.
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Probes and Biopsy Brackets

You should become thoroughly familiar with the operations of the probe and biopsy bracket before using them. To ensure the
performance of the probe and the biopsy bracket, you should periodically check, clean, disinfect and maintain them.
NOTE:
A general instruction for the probe and biopsy bracket is provided in this manual. For details, refer to the relevant
manuals.

10.1

Probe
This system supports a wide range of probes which make the system remarkably versatile.
The schematic diagrams of probes are as follows.
Transducer
Orientation Mark

Handle

Junction Line
Junction Line

Handle

Transducer
Body Surface Probe

10.1.1

Endocavitary Probe

Available Probes
The available probes are listed as follows.
Probe Model

Application

L741, 3C-A, 3P-A, 7P-B, 12L-B, C613, PWD2.0, 12LI-A, 10I2, 6CT-A, C1-6, 9L-A, 18L-A,
13L-A, 10L-I, VC6-2, C542, S1-5, CWD2.0, C322, L746, C361, 2P1

Body surface

6V1, 6V3, EC9-5, 6V7, 6V3A, BCC9-5

Intracavitary
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10.1.2

!

Probe Usage
● Use only the probes provided by the manufacturer. Otherwise, the system may not perform and an accident
such as a fire may result.
● Use the probe carefully. If any part of the probe surface is scratched, immediately stop using the probe.
Otherwise, electrical shock may occur.
● A legally marketed probe sheath is required for intracavitary operations. If lubricant is used, it must be watersoluble. Do not apply coupling gel directly on the patient’s skin. Please dispose of the sheath in accordance
with local laws and regulations.
● Use a sterile probe sheath and sterile coupling gel when performing an intraoperative, trans-vaginal, trans-rectal
or trans-esophageal (Cardiac) exam. If lubrication is insufficient because of age and personal reason during the
exam, you need to apply a sufficient amount of sterile coupling gel on the surface of the sheath.
● To avoid contamination, please use the coupling gel and probe sheath before performing an exam.
● Use legally marketed coupling gel in accordance with relevant local regulations. Read and understand all
precautions in the relevant manual of the coupling gel before use. For recommended coupling gels, please refer
to Appendix D.1 Coupling Gel.
● Latex or natural rubber contained inside medical equipments or accessories can cause severe anaphylactic
reactions in some individuals. It’s suggested by the FDA that the operator should identify latex-sensitive
patients and be prepared to treat anaphylactic reactions promptly.
● After being contaminated by pathogenic bacterium that is hard to kill, such as cryptosporidium or prion virus,
the probe and its accessories should be destroyed by melting or burning when necessary because they cannot be
completely disinfected or sterilized.
● Avoid immersing the transducer surface in the coupling gel for a long period of time. Otherwise, damage to the
probe may occur.
● Avoid any fluid flowing into the probe or probe connector when cleaning, disinfecting or sterilizing the probe
and probe cable.

■

Special concerns before probe usage
Inspect the probe before each use. If the following damage is found, stop using the probe immediately.
● Cracks on the probe handle (user section).
● Cracks on the transducer surface (applied section).
● Scratches on the transducer surface (acoustic window surface).
● Swelling of the acoustic window material.
● Cracks or wear on the probe cable.
● Cracks on the probe connector or any other kinds of visible damage.
● Deformed pins or broken pins inside the probe connectors.
● Damage or deformation on the probe cable.

■

Body surface probe usages
1. Wear sterile medical gloves.
2. Orient the probe.
3. Perform a scan.

■

Endocavitary probe usages
1. Wear sterile medical gloves.
2. Cover the probe with the probe sheaths (only for the endocavitary probes).
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a. Remove the packaging and unfold the probe sheath.
b. Apply an appropriate amount of coupling gel to the inside of the sheath and onto the face of the probe.

c. Hold the probe and unroll the sheath onto the probe.
d. Pull the probe sheath tightly over the face of the probe to remove wrinkles.
e. Secure the sheath to the probe with the adhesive tapes or elastic bands.
3. Orient the probe
Check the probe orientation mark before the scan.
4. Perform a scan.

10.1.3

!

Cleaning the Probe
● To avoid electrical shock, disconnect the probe from the system before cleaning.
● To avoid potential disease transmission, you should wear sterile medical gloves and protective goggles while
cleaning.
● Do not use the cleaner that contains sodium sulfate and/or sodium hypochlorite to clean the probe. Otherwise,
the probe may be damaged.
● To avoid probe damages, do not bump the probe on hard surfaces.
● Use only the cleaner recommended by the manufacturer to clean the probe. Otherwise, the probe may be
damaged.
You should clean the probe before and after each use. Probe cleaning is an essential step of the disinfection and
sterilization.
Perform the following steps to clean the probe.
1. Remove the coupling gel from the probe surface after exam.
2. Disconnect the probe from the system and remove the probe sheath and biopsy bracket from the probe.
3. Use a lint-free soft cloth dampened with mild soapy water or the recommended cleaner (see Appendix D.2
Cleaner) to wipe the probe.
If there are dried stains on the surface or in the grooves of the probe, remove them by a brush dampened with
an enzymatic clearer.
4. Rinse the surfaces of the probe with the fresh running water to completely remove any residual cleaner.
5. Dry the probe with a lint-free soft dry cloth.
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10.1.4

!

Disinfecting or Sterilizing the Probe
● There is a cleared list of sterilants and high-level disinfectants for use in processing reusable medical and dental
devices on the FDA website. That list can be consulted to find agents that may be useful for probe disinfection.
Please refer to the following URL for FDA-Cleared Sterilants and High Level Disinfectants: http://www.fda.
gov/MedicalDevices/DeviceRegulationandGuidance/ReprocessingofSingle-UseDevices/ucm133514.htm.
● Use the liquid disinfectant/sterilant that meets local laws and regulations or the recommended disinfectant/
sterilant.
● The probe sheath may be damaged during exam and contamination risk level caused by the damaged sheath is
difficult to estimate. Therefore, probe sheath cannot change the level of disinfection for a probe. Please clean
and sterilize (or high level disinfect) the endocavitary probe and clean and sterilize the probe for biopsy and
coming into contact blood after exam.
● Do not use an expired disinfectant/sterilant.
● Store the probe in a sterile environment, and review its expiration date before use.
● If you use the recommended disinfectant/sterilant, ensure the requirements for the disinfection level and probe
soaking period are met. Otherwise, the probe could be damaged and your warranty might be void. If you have
further use or needs for the probe, ensure the level of the make-up disinfectant/sterilant and the probe soaking
period are suitable for the intended clinical application.
● Do not use the following methods to sterilize the probe.
− Autoclave
− Ultraviolet sterilizer
− Gamma ray sterilizer
− Ethylene oxide gas
− Ethylene oxide
− Thermal disinfection/sterilization. Temperature higher than 66°C (150°F) will damage the probe.
● Do not allow any disinfectant/sterilant to be air-dried on the probe.

■

Disinfection Levels
To choose an appropriate disinfectant, you must first determine the required level of disinfection, based on the
probe classification.

■

Classification

Definition

Level of Disinfection

Application

Critical

A device that enters normally
sterile tissue or the vascular
system.

Sterilization

Intraoperative, biopsy use
or blood contacting probe

Semi-critical

A device that comes into contact
with intact mucous membranes
and does not ordinarily penetrate
sterile tissue.

High-level disinfection

Endocavitary probe

Noncritical

Devices that do no ordinarily
touch the patient or touch only
intact skin.

Medium or low-level
disinfection

Body surface probe

Soaking Requirements
Do not immerse the probe beyond its junction line.
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■

To disinfect the body surface probe
You should disinfect the body surface probe after each use.
Perform the following steps.
1. Clean the probe.
For details, refer to Section 10.1.3 Cleaning the Probe.
2. Perform the medium-level disinfection to the probe as shown in Table 10-1.
Or select a recommended disinfectant (see Appendix D.3 Disinfectant) to disinfect the probe by following the
instruction provided by disinfectant’s manufacturer.
3. Rinse the probe with fresh running water to completely remove the residual disinfectant.
4. Dry the probe with a lint-free soft dry cloth.
Table 10-1 Recommended Method for Medium-level Disinfection

■

Disinfectant

Manufacturer

Active
Ingredient

Level for Active
Ingredient

Contact
Type

Contact
Period

70% Isopropyl
alcohol

ALL

Isopropyl alcohol

70%

Spray/Wipe

<10 minutes

T-spray II

Pharm. Inc.

Quat. Ammonia

/

Spray/Wipe

<10 minutes

T-spray

Pharm. Inc.

Quat. Ammonia

/

Spray/Wipe

<10 minutes

To disinfect the endocavitary probe
You should disinfect the endocavitary probe before and after each use.
Perform the following steps.
1. Clean the probe.
For details, refer to Section 10.1.3 Cleaning the Probe.
2. Perform the high-level disinfection to the probe as shown in Table 10-2.
Or select the recommended disinfectant (see Appendix D.3 Disinfectant) to disinfect the probe by following the
instruction provided by disinfectant’s manufacturer.
3. Rinse the probe with running sterile water to completely remove the residual disinfectant.
4. Dry the probe with a lint-free soft dry cloth.
Table 10-2 Recommended Method for High-level Disinfection
Disinfectant

Manufacturer

Active
Ingredient

Level for Active
Ingredient

Contact
Type

Contact
Period

Cidex™ Activated

J&J

Glutaraldehyde

2.4%

Soak

45-50
minutes

Resert XL HLD

STERIS

2.0% H2O2

2.0%

Soak

8 minutes

Tristel Duo for Ultrasound

Tristel

Chlorine dioxide

0.02%

Wipe

0.5 minutes

Tristel Sporicidal Wipe*
(* part of the Tristel
Trio Wipes System)

Tristel

Chlorine dioxide

0.02%

Wipe

0.5 minutes

Dialdehyde Solution
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10.1.5

Sterilizing the Probe
You should sterilize the intraoperative, biopsy use probe or any probe that comes into contact with blood after each
use.
Perform the following steps.
1. Clean the probe.
For details, refer to Section 10.1.3 Cleaning the Probe.
2. Sterilize the intraoperative probe as shown in Table 10-3.
Or select the recommended disinfectant (see Appendix D.3 Disinfectant) to sterilize the probe by following the
instruction provided by disinfectant’s manufacturer.
3. Rinse the probe with running sterile water to completely remove the residual sterilant.
4. Dry the probe with a lint-free soft dry cloth.
Table 10-3 Recommended Method for Sterilization
Disinfectant

Manufacturer

Active Ingredient

Level of Active
Ingredient

Contact
Type

Contact
Period

Cidex™ Activated

J&J

Glutaraldehyde

2.4%

Soak

10 hours

Dialdehyde Solution

10.1.6

!

Disinfecting and Sterilizing the Probe Cable
To avoid potential disease transmission, you should wear sterile medical gloves and protective goggles during
disinfection or serialization.
Do not immerse the probe cable in alcohol or isopropyl alcohol at any concentration for a long period of time.
Avoid any contact with iodine or phenols. Otherwise, it will accelerate the aging of the cable and decrease the
service time of the probe, or even result in cable damages.

■

Disinfection
Perform the following steps to disinfect the probe cable.
1. Use a lint-free soft dry cloth dampened with mild soapy water to wipe the probe cable.
2. Rinse the cable with fresh running water to completely remove the residual cleaner.
3. Perform the medium-level disinfection to the probe cable as shown in Table 10-4.
4. Rinse the surfaces of the probe cable with fresh running water to completely remove the residual disinfectant.
5. Dry the probe cable with a lint-free soft dry cloth.
Table 10-4 Recommended Method for Medium-level Disinfection
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Disinfectant

Manufacturer

Active
Ingredients

Level of Active
Ingredients

Contact
Type

Contact Period

T-spray II

Pharm. Inc.

Quat. Ammonia

/

Spray/Wipe

<10 minutes

T-spray

Pharm. Inc.

Quat. Ammonia

/

Spray/Wipe

<10 minutes
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■

Sterilization
If the probe cable comes into contact with any blood or body fluid, you should sterilize it. For details, refer to the
information about probe sterilization.

10.1.7

Storage and Transportation
You should store or transport the probe in accordance with Appendix A Specifications.

■

To store the probe
Follow the following items to store the probe.
● Store the probe in a probe holder or specific package when not in use.
● Ensure the probe holder is clean before storing it.
● To avoid contaminating the package, disinfect or sterilize the probe before storage or store it in a disposable
probe package.
● Do not expose it to direct sunlight or sudden environmental temperature changes.
● Store the probe alone to avoid any impact on the probe head.
● Carefully wind the probe cable.
● Dry the probe before storing it.

■

To transport the probe
Perform the following steps to transport the probe.
1. Clean and disinfect the probe before transportation.
2. Place the probe fully into the carrying case and carefully wind the cable.
3. Close the cover of the carrying case.
4. Pack the carrying case with sponge and place it in a carton.

10.2

Biopsy
You should properly assemble and verify the biopsy bracket before performing a biopsy.

!

● Only use the biopsy bracket in conjunction with the probe provided by the manufacturer. Otherwise, the system
and probe may be damaged, an accident such as a fire may result in the worst case.
● Only trained physicians or sonographers under ultrasound guidance can handle the biopsy needle guides.
During operation, the operator must observe the proper needle insertion sequencing with the needle guide in
order to avoid undue discomfort and unnecessary risk and injury to the patient.
● The biopsy guidelines that display on the monitor are intended as a reference. It is the operator’s responsibility
to verify the correct positioning of the needle during a biopsy.
● Do not use a needle guide if the path of the needle is not accurately indicated by the on-screen guidelines. The
path of the needle must be displayed within the guidelines. Contact the manufacturer or the local distributer if
the needle path is not accurately indicated.
● Do not freeze an image when performing a biopsy.
● To avoid hurting the patient accidentally, the operator should be highly focused during a biopsy.
● You should activate the biopsy guidelines before performing a biopsy.
● The biopsy needle is disposable.
● To avoid infection, disinfect the probe and cover it with the probe sheath when performing a biopsy.
● To avoid possible personnel injury, the operator should perform the biopsy using an appropriate biopsy bracket.
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10.2.1

110

Available Biopsy Brackets
Biopsy Bracket Model

Available Probe Model

Available Biopsy Needle

Application

NGBC613

C613

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGB3C-A

3C-A

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGBL741

L741

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGBC1-6

C1-6

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGBS1-5

S1-5

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGB12L-B

12L-B

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGB18L-A

18L-A

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGB13L-A

13L-A

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGB3P-A

3P-A

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGB12LI-A

12LI-A

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGBC322

C322

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGBL746

L746

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGBC361

C361

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGB2P1

2P1

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGB9L-A

9L-A

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGB10L-I

10L-I

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGBVC6-2

VC6-2

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGBC542

C542

14G, 16G, 18G, 20G, 22G

Body surface

NGBBCC9-5

BCC9-5

16G, 18G, 20G, 22G

Intracavitary

NGB6V3-2

6V3

16G, 18G, 20G, 22G

Intracavitary

NGB6V7

6V7

16G, 18G, 20G, 22G

Intracavitary

NGB6V1

6V1

16G, 18G, 20G, 22G

Intracavitary

NGBEC9-5

EC9-5

16G, 18G, 20G, 22G

Intracavitary
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10.2.2
■

Assembling the Biopsy Bracket
To assemble the surface biopsy bracket

Tube Holder
Biopsy Guide Tube
Fixing Bracket
Protrusion

Perform the following steps.
1. Wear sterile gloves.
2. Unfold the probe sheath, and apply an appropriate amount of coupling gel into the sheath and onto the face of
the probe.
3. Hold the probe and unroll the sheath onto the probe. Pull the probe sheath tightly over the face of the probe to
remove any wrinkles.
4. Align the biopsy bracket with the orientation mark of the probe.
5. Attach the biopsy bracket to the probe and apply four protrusions with firm pressure. Ensure the biopsy bracket
is firmly attached to the probe.

Orientation Mark

6. Place the biopsy guide tube into the tube holder.

7. Insert the biopsy needle into the tube.
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8. Unfold another probe sheath, and apply an appropriate amount of coupling gel to the inside of the sheath.
9. Hold the probe attached with the biopsy bracket and unroll the sheath onto them.

■

To assemble the endocavitary biopsy bracket

Top Housing

Locking Screw
Inner Part
Fixing Bracket

Perform the following steps.
1. Wear sterile gloves.
2. Unfold the probe sheath, and apply an appropriate amount of coupling gel to the inside of the sheath and onto
the face of the probe.
3. Hold the probe and unroll the sheath onto the probe. Pull the probe sheath tightly over the face of the probe to
remove wrinkles.
4. Slide the inner part into the top housing and push forward until it clicks.

5. Align the biopsy bracket with the orientation mark of probe.
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Orientation Mark

6. Attach the biopsy bracket to the probe and fasten the biopsy bracket with the locking screw.

7. Insert the biopsy needle into the tube and ensure the biopsy bracket is firmly attached to the probe .

8. Unfold another probe sheath, and apply an appropriate amount of coupling gel to the inside of the sheath.
9. Hold the probe attached with the biopsy bracket and unroll the sheath onto them.

10.2.3

!

Preparing for a Biopsy
Before and after using a rectal or transvaginal probe to perform a biopsy, you should clean and sterilize the probe
and all the biopsy accessories. Otherwise, it may cause a infection risk to the next patient who uses the probe and
accessories.
You should prepare the following items before performing a biopsy.
● New and straight biopsy needle
● Sterilized container of sterile and degassed water
● Probe attached with biopsy needle
● Activated biopsy guidelines
● Sterile probe sheath

10.2.4

Verifying the Biopsy Bracket
NOTE:
Ensure the biopsy bracket is properly attached to a compatible probe before verification.

Perform the following steps.
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1. Select the Biopsy key on the key panel in the real-time B mode.
2. Immerse the probe (the part that is not beyond the junction line) in the degassed water.
3. Insert the biopsy needle into the maximum depth of the water.
4. Verify that the path of the needle is displayed according to the guidelines shown on the image screen. After
verification, the needle guide is ready for use.

10.2.5

Performing a Biopsy
NOTE:
Ensure the biopsy bracket is properly attached to the compatible probe and be verified before you perform a
biopsy.

Perform the following steps.
1. Choose Setup > General > Biopsy > Biopsy Guide Line, set Biopsy Angle and Guide Line Type, and then
set Guide Line Display to On. For details, refer to Section 4.1.4 Biopsy Settings.
2. Select the Biopsy key on the key panel in the real-time B mode.
You can set the biopsy angle and the size of dots for the guideline.
− Press the function knob to select Biopsy and rotate the knob to select a biopsy angle.
− Press the function knob to select Dot Size and rotate the knob to adjust the size of dots for the guideline.
NOTE:
You can press the Menu key on the key panel to activate the menu area, and click Imaging Parameters or
Biopsy to switch to corresponding parameter menu.

3. Perform a scan to locate the target.
4. Perform the puncture by sliding the needle through the groove in the guide until the needle, as shown on the
display, intercepts the target.
You can press the function knob to select Biopsy Cali. and rotate the knob to select On to adjust the biopsy
guideline.
− Press the function knob to select Angle and rotate the knob to adjust the angle of the biopsy guideline freely.
− Press the function knob to select Offset and rotate the knob to adjust the position of the biopsy guideline
gradually.
− Press the function knob to select Save and rotate the knob to save settings of the biopsy guideline.
− Press the function knob to select Load Default and rotate the knob to restore the preset angle and the default
position of the biopsy guideline.
5. Adjust the brightness of the biopsy needle on the image.
For linear probes, press the function knob to select Vis-Needle and rotate the knob to select On to enhance the
brightness for the biopsy needle.
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Biopsy Needle

Biopsy Enhanced
Region Line

Ultrasound Image

a

− Press the function knob to select SteerAngle and rotate the knob to adjust the angle of the biopsy enhanced
region line. Angle a becomes more closely to 90°, and brightness of the biopsy needle becomes more
stronger.
− Press the function knob to select Dual Live and rotate the knob to select On to enter the dual split display
for better observation.
6. Gently remove the probe from the patient after completing the biopsy.

10.2.6

!

Cleaning the Biopsy Bracket
● Clean the biopsy bracket after each use.
● Wear sterile medical gloves and protective goggles during cleaning.
Perform the following steps.
1. Disconnect the probe from the system, and remove the biopsy bracket and biopsy guide tube from the probe.
2. Brush and rinse the bracket with enzymatic cleaner to remove any residue.
3. Dry the bracket with a lint-free soft dry cloth.

10.2.7

!

Sterilizing the Biopsy Bracket
● Disinfect the biopsy bracket after each use.
● Use the liquid sterilant that meets local laws and regulations.
● If you use the recommended sterilant, ensure the requirements for the sterilant level and biopsy bracket soaking
period are met. Otherwise, the biopsy bracket could be damaged and your warranty may be void. If you have
further use or needs for the probe, ensure the level of the make-up sterilant and the biopsy bracket soaking
period are suitable for the intended clinical application.
● Do not use the expired sterilant.
● If you use other contact type to sterilize the biopsy bracket, ensure it is guaranteed by the manufacturer or the
local distributer.
● Do not sterilize the biopsy bracket with ethylene oxide.
● Do not allow any sterilant to be air-dried on the biopsy bracket.
Perform the following steps.
1. Clean the biopsy bracket.
For details, refer to Section 10.2.6 Cleaning the Biopsy Bracket.
2. Sterilize the biopsy bracket as shown in Table 10-5 for the entire recommended soaking period.
3. Rinse the bracket with running sterile water to completely remove the residual sterilant.
4. Dry the bracket with a lint-free soft dry cloth.
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Table 10-5 Recommended Method for Sterilization

10.2.8

Sterilant

Manufacturer

Active
Ingredients

Level for Active
Ingredient

Contact
Type

Contact
Period

Cidex™ Activated
Dialdehyde Solution

J&J

Glutaraldehyde

2.4%

Soak

10 hours

Storage
Ensure the biopsy bracket is cleaned, sterilized and completely dried before storing it. Store the biopsy bracket in a
sterile environment and keep it away from the environment of sudden temperature changes or direct sunlight.

10.3

Lithotripsy
The lithotripsy guideline is used to assist a lithotriptic device to destruct hardened masses.
1. In the real-time B mode, press the Biopsy key to enable the biopsy feature.
2. Press the function knob to select the Biopsy menu and rotate the knob to select Mid Line to enter lithotripsy
guideline screen. The lithotripsy guideline appears on the center of image.
Press the function knob corresponding to Dot Size and rotate the knob to adjust the dot size of the guideline.
3. Use the trackball to adjust the depth identifier. The depth is displayed on the lower part of image.
4. Press the function knob to select the Biopsy menu and rotate the knob to select Off to disable the biopsy
feature.

10.4

Catheterization Guide
PICC (Peropherially Inserted Central Catheter) and CVC (Central Venous Catheter) guided by ultrasound are used
for out-of-plane and short-path biopsy guidance and detection, but do not include guidance and position during the
biopsy.

!

● Follow the instructions described in this chapter to clean, disinfect and sterilize the probe and biopsy bracket.
● Before catheterization, the physicians should understand the contraindications fully to identify the patients and
take the corresponding measures.
● Use the legally marketed catheterization accessories.
NOTE:
When entering panoramic imaging or elastography mode, the system exits the PICC/CVC mode.

Follow the steps to perform the catheterization.
1. Select the supported probe (10L-I) and exam type, and the system enters the PICC/CVC mode.
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Figure 10-1 PICC Mode
2. Evaluate the vascular and select the matched catheter size.
3. Rotate the trackball to adjust the catheter size indicator and depth marker of the target guide line.
− Rotate the trackball left and right to select the catheter size by adjusting the catheter size indicator.
− Rotate the trackball up and down to select the catheter depth by adjusting the depth marker
C-size and C-depth are displayed below the image. C-size and C-depth of different catheter models are as
shown in the following table.
Table 10-6 PICC Catheter Model
C-size

1.9Fr

3Fr

4Fr

5Fr

6Fr

C-depth

0.63 mm

1.00 mm

1.33 mm

1.66 mm

2.00 mm

Table 10-7 CVC Catheter Model
Catalogue

Single-lumen Catheter

Double-lumen Catheter

C-size

20G

18G

16G

5Fr

76Fr

C-depth

1.20 mm

1.50 mm

1.80 mm

1.66 mm

2.34 mm

4. If necessary, press the S key on the key panel to save the parameters settings of the target guide line.
5. Adjust the parameters to optimize the image and perform the catheterization.
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11

System Maintenance

To maintain the safety and functionality of the system, periodically perform the maintenance for the system and accessories.

!

● To avoid electric shock and damage to the system, power off and unplug the system from the AC power outlet
before cleaning.
● To maintain the safety and functionality of the system, maintenance must be performed at least once every year.
Electrical safety tests must also be performed at regular intervals as specified by local safety regulations.

11.1
■

Cleaning the System
To clean the system surface
1. Power off and unplug the system from the AC power outlet.
2. Dampen a lint-free soft cloth with 75% ethyl alcohol.
3. Use this lint-free soft cloth to clean the surfaces of the monitor screen and the control panel.
4. Use a cotton swab to remove solids from between keys and controls.

■

To clean the trackball
1. Power off and unplug the system from the AC power outlet.
2. Press the bulges in the ring with both hands.
3. Turn the ring anticlockwise until the ring lifts.

4. Take out the ring and trackball (be careful not to drop the trackball) from the control panel.
5. Use a lint-free soft cloth dampened with 75% ethyl alcohol to clean the trackball.
6. Use a cotton swab dampened with 75% ethyl alcohol to remove stains from the ring.
7. Place the trackball and the ring back in the control panel, press the bulges in the ring with both hands and turn
the ring clockwise to install the trackball.

11.2

Maintenance Checks
To maintain the safety and functionality of the system, the following maintenance checks must be performed by
service personnel at least every 1 year.
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■

Electrical Safety
● Integrity of power cable
● Protective conductor resistance
● Patient leakage current
● Patient auxiliary leakage current

■

Battery Safety
Check the intactness and performance of the battery.
● Battery Appearance
Ensure there is no bulge, crack, damage, leakage or corrosion.
● Battery Performance
a. Connect the AC adaptor to the system to fully charge the battery.
b. Disconnect the AC adaptor from the system, and then run the system with the fully charged battery until the
system automatically shuts down.
c. The discharge period of the battery indicates the battery performance. If the discharge period is less than 30
minutes, you should replace the battery or contact the service department of the manufacturer.

■

Mechanical Safety
● Appearance of the system enclosure
● Appearance of the control panel
NOTE:
The surfaces of the control panel may be abrasive because of the split liquid or other cleaning sprays.
Check the potential problems carefully when performing maintenance checks.

● Connectivity of interfaces

■

Image Recording
● Images in each mode
● Image recording using the standard probe

11.3

Troubleshooting
Q1: The system cannot be powered on.
A1: Check whether the battery is exhausted, or whether the system is correctly connected to the mains supply.
Q2: No images are displayed on the LCD monitor.
A2: Check whether the power supply cable is well connected.
Q3: The LCD monitor displays abnormal.
A3: Check whether the appropriate probe and compatible exam type are selected, or the imaging parameters are
optimized correctly.
Q4: The system crashed or cannot be normally powered off
A4: Press and hold the

button for more than 5s to power the system off.

If any of the above problems still exist, please contact the Customer Service Department of the manufacturer for
help.

11.4

Equipment Disposal
Date of manufacture is located on the product label. Under normal conditions, the service life of the probe is
about twenty-five thousand hours. Once the time expires, you should dispose of it in accordance with local laws or
regulations.
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You should dispose of the main unit, the probe, the biopsy bracket and other accessories in accordance with local
laws and regulations.
For the detailed disposal information, consult the manufacturer or the local distributor. The manufacturer is not
responsible for any system content or accessories that have been discarded improperly.

11.5

Customer Service
Only the service personnel of or authorized by the manufacturer can service the system. Any feedback or inquires
concerning our product or services should be directed to the manufacturer.
Contact address: 2F, 12th Building, Shenzhen Software Park Phase II, Keji Middle 2nd Road, Nanshan District,
Shenzhen, 518057, Guangdong, China
Tel: +86-755-26722890
E-mail: service@sonoscape.net
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Appendix A Specifications
Comply with

● EN 60601-1 (IEC 60601-1), Medical electrical equipment Part 1: General requirements
for basic safety and essential performance
● EN 60601-2-37 (IEC 60601-2-37), Medical Electrical Equipment Part 2-37: Particular
Requirements for the Basic Safety and Essential Performance of Ultrasonic Medical
Diagnostic and Monitoring Equipment
● EN 60601-1-2 (IEC 60601-1-2), Medical Electrical Equipment Part 1-2: General
requirements for basic safety and essential performance - Collateral standard:
Electromagnetic compatibility - Requirements and tests

Classifications

Type of protection against
electrical shock

Class I ME equipment (with Adaptor);

Degree of protection
against electrical shock

Type-BF applied part

Installation Type

Portable equipment

Degrees of protection
against harmful
liquid

● System is IPX0

Internally Powered ME equipment (when not connected to
supply mains)

● Probe (from the acoustic window to the junction line) is
IPX7
● Foot switch is IPX8

According to the
degree of safety of
application
Environmental
Requirement

Power supply

The equipment is not suitable for use in the presence of a
flammable anesthetic mixture with air, oxygen or nitrous
oxide.
Operations

Storage and Transportation

30%-85%

20%-90%

(no condensation)

(no condensation)

Ambient Temperature

0°C to +40°C

-20°C to +55°C

Atmospheric Pressure

700hPa-1060hPa

700hPa-1060hPa

Relative Humidity

AC/DC Adaptor:
Input: 100-240Va.c., 1.5-0.75A, 50-60Hz; Output: 19Vd.c., 4.74A
Main unit: 19Vd.c., 4.74A

Applied Parts

Probe, ECG electrodes
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Appendix B EMC Guidance and
Manufacturer’s Declaration
The equipment is intended for use in the electromagnetic environment specified below. The customer or the user of
the EQUIPMENT should assure that it is used in such an environment.
Emissions Test

Compliance

Electromagnetic Environment and Guidance

RF emissions

Group 1

The equipment uses RF energy only for its internal
function. Therefore, its RF emissions are very low and are
not likely to cause any interference in nearby electronic
equipment.

Class B

The equipment is suitable for use in all establishments,
including domestic establishments and those directly
connected to the public low-voltage power supply network
that supplies buildings used for domestic purposes.

CISPR 11

RF emissions
CISPR 11
Harmonic emissions

Class A

IEC 61000-3-2
Voltage fluctuations/

Complies

flicker emissions
IEC 61000-3-3
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Appendix C In Situ, Derated, and
Water Value Intensities
All intensity parameters are measured in water. Since water absorbs very little acoustic energy, these water
measurement represent a worst case value. Biological tissue does absorb acoustic energy. The true value of the
intensity at any point depends on the amount and type of tissue and the frequency of the ultra-sound that passes
through the tissue. The intensity value in the tissue, In Situ, has been estimated by using the following formula:
In Situ = Water[e-0:23alf]
where:

In Situ = In Situ Intensity Value
Water = Water Value Intensity
e = 2.7183
a = Attenuation Factor
Tissue = a (dB/cm-MHz)
Amniotic Fluid = 0.006
Brain = 0.53
Heart = 0.66
Kidney = 0.79
Liver = 0.43
Muscle = 0.55
l = Skin line to measurement depth (cm)
f = Center frequency of the transducer/system/mode combination (MHz)

Since the ultrasonic path during an examination is likely to pass through varying lengths and types of tissue, it is
difficult to estimate the true In Situ intensity. An attenuation factor of 0.3 is used for general reporting purposes;
therefore, the In Situ value which is commonly reported uses the formula:
In Situ derated = Water[e-0.069lf]
Since this value is not the true In Situ intensity, the term “derated” is used.
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Appendix D Recommended Coupling
Gel, Cleaner and Disinfectant
NOTE:
•

•
•

D.1

D.2

Coupling gels, cleaners and disinfectants listed in this manual are recommended because of their chemical
compatibility with product materials, not their biological effectiveness. For the biological effectiveness of
a disinfectant, refer to the guidelines and recommendations of the disinfectant manufacturer, Association
for Practitioners in Infection Control, U.S. Food and Drug Administration, and U.S. Centers for Disease
Control.
This appendix contains the latest information about the recommended coupling gels, cleaners and
disinfectants when the user manual is released. The appendix is subject to change without prior notice.
Some of the probe models listed in the following tables can be used with this system. For details, refer to
Section 10.1.1 Available Probes.

Coupling Gel
Probe Model

Applicable

MPTEE, MPTEE mini, 12C-ER

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, Sterile Aquasonic,
Clear Image/Single, Sterile Ultraphonic Gel

LAP7, 10I2, 6CI-A, 6CT-A, 10L-I, 12LI-A, 12LT-A

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, Sterile Aquasonic,
Clear Image/Single, Sterile Ultraphonic Gel,
Transonic gel

EC9-5, 6V1, 6V3, BCC9-5, BCL10-5, 6V1A, 6V3A,
6V7

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, Sterile Aquasonic,
Clear Image/Single, Sterile Ultraphonic Gel,
Transonic gel, Clear Scanning Gel

VC6-2, VE9-5, CWD2.0, CWD5.0, VC2-9

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, Sterile Aquasonic,
Clear Image/Single, Sterile Ultraphonic Gel,
Transonic gel

2P1, 5P1, 10L1, C344, C361, C362, C542, C611,
L741, L741V, L742, L743, L746, L752, C322, C322V,
C353, C354, C613, 3C-A, C1-6, 3P-A, 4P-A, 5P2, 7PA, 7P-B, 8P1, 9L-A, 13L-A, 18L-A, S1-5, C1-6A,
12L-A, 12L-B

Aquasonic 100, Aquasonic Clear, Sterile Aquasonic,
Clear Image/Single, Sterile Ultraphonic Gel,
Transonic gel, Clear Scanning Gel, Multigel Gel

Cleaner
Probe Model

Applicable

Remark (contact type)

MPTEE, MPTEE mini, 12C- ER

Mild soapy water

Spray / Wipe

LAP7

Mild soapy water

Spray / Wipe

VC6-2, VE9-5, VC2-9

Mild soapy water

Spray / Wipe

CWD2.0, CWD5.0

Mild soapy water

Spray / Wipe
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D.3

Probe Model

Applicable

Remark (contact type)

2P1, 5P1, 10L1, C344, C361, C362, C542, C611, L741,
L741V, L742, L743, L746, L752,, C322, C322V, C353,
C354, C613, 3C-A, C1-6, 3P-A, 4P-A, 5P2, 7P-A, 7P-B,
8P1, 9L-A, 13L-A, 18L-A, S1-5, C1-6A, 12L-A, 12L-B,
10I2, 6CI-A, 6CT-A, 10L-I, 12LI-A, 12LT-A, EC9-5, 6V1,
6V3, BCC9-5, BCL10-5, 6V1A, 6V3A, 6V7

Mild soapy water,

Spray / Wipe

Transeptic,
70%
Isopropyl alcohol, Tspray, T-spray II

Disinfectant
Probe Model

Applicable

Remark (contact type)

MPTEE, MPTEE mini, 12C-ER

Cidex OPA Solution,
Cidex, Metricide 14

Soak

LAP7, 10I2, 6CI-A, 6CT-A, 10L-I, 12LI-A, 12LT-A

Cidex

Soak

CWD2.0, CWD5.0,

Cidex OPA Solution,
Cidex, Metricide 14

Soak

VC2-9, VC6-2, VE9-5

Cidex OPA Solution,
Cidex, Metricide 14

Soak

Tristel Sporicidal Wipe*,
Tristel Duo for Ultrasound

Wipe

Cidex OPA Solution,
Cidex, Metricide 14,
Resert XL HLD

Soak

Tristel Sporicidal Wipe*,
Tristel Duo for Ultrasound

Wipe

EC9-5, 6V1, 6V3, BCC9-5, BCL10-5, 6V1A, 6V3A,
6V7, 2P1, 5P1, 10L1, C344, C361, C362, C542, C611,
L741, L741V, L742, L743, L746, L752, C322, C322V,
C353, C354, C613, 3C-A, C1-6, 3P-A, 4P-A, 5P2, 7PA, 7P-B, 8P1, 9L-A, 13L-A, 18L-A, S1-5, C1-6A,
12L-A, 12L-B
* Part of the Tristel Trio Wipes System
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Appendix E Acoustic Output Data
Please refer to Section 4.12.2 Acoustic Output.
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