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1. Вступ 
 
 У цьому документі ("Echo Blaster 64, Echo Blaster 128, LS64, LS128, ClarUs, SmartUs, MicrUs та ArtUs серії 
ультразвукових систем Посібник користувача для програмного забезпечення Echo Wave II") описано TELEMED 
Ультразвукові системи на основі Echo Blaster, LS64, LS128, ClarUs, Серія ультразвукових сканерів SmartUs, MicrUs 
або ArtUs та програмне забезпечення для ультразвукового сканування "Echo Wave II". 
У цьому документі описано користувальницький інтерфейс програмного забезпечення "Echo Wave II", його 
структуру, елементи управління та способи використання цього програмного забезпечення для обробки 
ультразвуком. Зауважте, що в цьому посібнику показані скріншоти програмного забезпечення можуть дещо 
відрізнятися від фактичного інтерфейсу користувача програмного забезпечення, оскільки інтерфейс користувача 
може бути налаштований і залежить від обраних параметрів. 
 
 Перш ніж використовувати це програмне забезпечення, ви повинні пройти навчання клінічним 
процедурам для проведення ультразвукового обстеження. Цей посібник не містить вказівок щодо клінічних 
аспектів проведення обстеження або інтерпретації медичних зображень на УЗД. 
 
Крім того, перш ніж використовувати це програмне забезпечення, ви повинні ознайомитися з використанням 
ноутбуків або настільних комп'ютерів та операційної системи Microsoft Windows 7 (8, 8.1, 10).
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2. Запуск системи та завершення роботи системи 
 
2.1. Запуск системи 
 
 Якщо система була правильно встановлена та підключена, виконайте такі дії, щоб запустити систему: 
1. При необхідності включіть ультразвуковий сканер. 
2. Якщо потрібно, увімкніть комп'ютер, запустіть операційну систему Windows (якщо вона не запускається 
автоматично) та увійдіть в операційну систему (якщо потрібно). 
3. Після цього слід побачити зображення на робочому столі операційної системи Windows, як зображення, 
представлене нижче. Зверніть увагу, що зображення на робочому столі вашої системи може виглядати по-
різному в залежності від обраної теми Windows та встановленого програмного 
забезпечення.

 
 
 4. Якщо ваша система не була попередньо налаштована для автоматичного запуску програмного 
забезпечення, знайдіть піктограму програмного забезпечення «Echo Wave II» на робочому столі, переведіть 
курсор миші на цю піктограму та двічі клацніть по ній за допомогою лівої кнопки миші, щоб почати Програмне 
забезпечення для ультразвукового сканування "Echo Wave II".
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 Альтернативний спосіб запуску програмного забезпечення "Echo Wave II" - це натиснути наступні 
пункти меню Windows:"Start -> Programs -> TELEMED -> Echo Wave II -> Echo Wave II". 
 

 
 
 Зауважте, що для використання програмного забезпечення ви повинні увійти до облікового запису 
користувача, який має права адміністратора операційної системи. 
 
Якщо ви використовуєте будь-яку з операційних систем Windows 7, Windows 8 або Windows 10 і ввімкнено 
контроль облікових записів користувачів (UAC), то перед запуском програмного забезпечення ви побачите 
попереджувальне повідомлення про те, що це програмне забезпечення (EchoWave.exe) хоче отримати доступ 
до вашого комп'ютера . Клацніть на кнопку "Дозволити" ("Я довіряю цій програмі. Я знаю, звідки вона або я її 
раніше використовував"), щоб запустити програму. 
 

2.2. Вимкнення системи 

 
 Щоб вийти з програмного забезпечення "Echo Wave II", просто перемістіть курсор миші на кнопку 

закриття програмного забезпечення  що знаходиться у верхньому правому куті програмного 
забезпечення та натисніть ліву кнопку миші. 

Після цього ви можете вимкнути операційну систему Windows, натиснувши елементи меню Windows "Start 
-> Shut Down ...", вимкніть комп’ютер (якщо він не вимикається автоматично) та ультразвуковий сканер. 
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3. Структура програмного інтерфейсу користувача 

3.1. Головне вікно 

 
 
 

N Компонент Опис 

1 Верхня 
панель 
інструментів 

Найважливіші кнопки розташовані у верхній панелі інструментів і мають гарячі 
клавіші F1, ..., Fn: 

• Кнопки зміни режиму сканування (B, M, ...) 
• Кнопки для відкриття вимірювань та обчислень 
• Кнопки мінімізації та закриття програмного забезпечення 

2 Ліва сторона 
ControlBar 

Ліві панелі управління містять елементи керування якістю зображення, параметри 
ультразвукового сканування: 

• Керування відповідним режимом сканування (B, M, ...) 
• елементи управління TGC 
• Палітри 
• Пресети 

3 Права 
сторона 
ControlBar 

Праві панелі управління містять елементи керування, які не змінюють параметри 
сканування: 

• Загальні вимірювання відповідного режиму сканування 
• Екзаменні вимірювання та розрахунки 
• Знаки тіла (гаряча клавіша Ctrl + B за замовчуванням) 
• Анотації (гаряча клавіша Ctrl + A за замовчуванням) 
• Правила біопсії (гаряча клавіша Ctrl + I за замовчуванням) 

4 Нижня 
панель 
інструментів 

Нижня панель інструментів містить кнопки для швидкого доступу до таких функцій: 
• Панелі управління (панелі) з керуванням режимами сканування 
• Палітри, елементи керування TGC, пресети 
• Вікно інформації про пацієнта 
• Збереження, завантаження, друк зображень і звітів 
Кнопки внизу ToolBar призначили гарячі клавіші клавіатури 1, ... 0, -, =. 

1 

2 

3 

4 
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3.2. Панелі інструментів для автоматичного приховування та ультразвукове 
зображення 

 
 
 
Залежно від ваших параметрів налаштування, це програмне забезпечення може мати автоматичну панель 
інструментів та панелі управління. Для того, щоб побачити компоненти програмного забезпечення для 
автоматичного приховування, перемістіть курсор миші на відповідний край екрана (лівий, правий, верхній або 
нижній край) і потримайте курсор миші там кілька секунд, поки не відобразиться компонент автозахисту. 
Компоненти автозахисту зникають, коли миша віддаляється від цих компонентів. Компоненти з автоматичним 
прихованням реагують на рух миші лише тоді, коли активне головне вікно цього програмного забезпечення. 

N Компонент Опис 

1 Ліва панель 
інструментів 

Автосховок лівої панелі інструментів містить кнопки, які використовуються для 
відкриття та активації відповідних лівих ліній управління: 

• елементи керування в режимі B 
• елементи керування в режимі М 
• елементи управління TGC 
• Палітри 
• Пресети 

2 Права панель 
інструментів 

Автосховок правої панелі інструментів містить кнопки, які використовуються для 
відкриття та активації відповідних правих панелей управління: 

• Вимірювання 
• Розрахунки 
• Знаки тіла 
• Анотації 
• Настанови щодо біопсії 

3 Чисте зображення 
ультразвуку 

Чисте ультразвукове зображення містить дані ультразвукового зображення та 
намальовану інформацію (лінії масштабу, криву TGC, вимірювальні лінії та криві). 

4 Область зображення 
ультразвуку 

Область зображення ультразвуку містить чисте ультразвукове зображення в центрі та 
ультразвукові оточуючі дані (заголовок зображення, результати вимірювань, палітри та 
параметри сканування), які друкуються або зберігаються залежно від запиту користувача. 

1 

2 

3 4 
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3.3. Компоненти області ультразвукового зображення 

 

 
 
 
Компоненти області ультразвукового зображення 

N Компонент Опис 

1 Чисте зображення 
ультразвуку 

Чисте ультразвукове зображення містить дані ультразвукового зображення та 
намальовану інформацію (лінії масштабу, криву TGC, вимірювальні лінії та криві). 

2 Заголовок 
ультразвукового 
зображення 

Заголовок ультразвукового зображення містить інформацію про пацієнта, 
обстеження, лікарню / клініку та обладнання. Перший рядок містить таку 
інформацію: ім'я пацієнта, вік пацієнта (років - років), ім'я лікарні / клініки, ім'я 
сонографа, поточна дата, поточний час. Другий рядок містить таку інформацію: 
дата народження пацієнта, ідентифікатор пацієнта, тип обстеження, назва зонда, 
версія програмного забезпечення, короткий код ультразвукового сканера, 
тепловий індекс (TI), механічний показник (ІМ). 

3 Ліва сторона 
зображення 
ультразвуку 

На лівій стороні ультразвукового зображення відображаються палітри та 
позначки тіла (піктограми). 

4 Права частина 
ультразвукового 
зображення 

У правій частині ультразвукового зображення відображаються поточні 
значення найважливіших параметрів сканування відповідних режимів сканування. 

5 Область результатів 
вимірювань 

Область результатів вимірювань містить результати вимірювань видимих на 
даний момент (на зображенні ультразвуку) ліній та форм вимірювань. 

3 4 

5 

1 2 
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3.4. Основні вікна управління та групи управління 

 
 

 
 
 
 

N Опис 

1 Кнопка, що показує вибраний на даний момент щуп Якщо система має кілька підключених зондів, 
натисніть цю кнопку, щоб активувати наступний зонд. 

2 Кнопки вибору режиму сканування (B, M, B + B та інші залежно від використовуваного ультразвукового 
сканера). 

3 Відобразити (або активувати) ліву сторону ControlBar з ультразвуковими елементами збільшення 
зображення. 

4 Відображення (або активація) правої панелі управління загальних вимірювань. 

5 Відобразити (або активувати) праву сторону ControlBar для вимірювань та обчислень, визначених для 
експертизи. 

6 Кнопка відображення / приховування мініатюрних зображень. 

7 Відобразити (або активувати) праву панель ControlBar за допомогою елементів керування MovieClip 
(Cine). 

8 Виконайте автоматичне налаштування зображення (оптимізація), якщо ця функція доступна у 
вибраному режимі сканування. 

9 Основна кнопка доступу до програмного меню. 

10 Індикатор вибраного в даний час вимірювального (або контрольного) інструменту. 

11 Вийти з програмного забезпечення. 

12 Мінімізуйте вікно програмного забезпечення. 

13 Меню заголовка ControlBar, який відкривається натисканням кнопки заголовка. Це меню дозволяє 
відкрити потрібну праву панель управління (вимірювання, обчислення, кіно, позначки тіла, анотації, 
біопсія). Подібні кнопки та меню також доступні в заголовках лівих ліній управління. 

14 Виберіть сторінку елементів керування, які контролюють параметри сканування, якість зображення. 
Кожен ControlBar може мати кілька сторінок елементів керування. 

15 Виберіть сторінку контрольних вимірювань. 

1 2 4 5 6 7 9 

11 

12 

15 

 
 
 

14 

 
 
 
 
 
 

17 

 
 
 

18 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

19 
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24 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25 
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27 
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N Опис 

16 Кнопка "Freeze / Run", яка призупиняє / запускає ультразвукове сканування. 

17 Кнопки для активації лівої панелі управління B, M та інших режимів ультразвукового сканування, що 
містять елементи керування для зміни параметрів сканування цих режимів. 

18 Активуйте ліву панель управління TGC. 

19 Активуйте ліву сторону ControlBar за допомогою елементів керування палітри (або кольорової карти). 

20 Активуйте ліве ультразвукове сканування Presets ControlBar. 

21 Відкрийте вікно Інформація про пацієнта. 

22 Збережіть файл зображення (або відео) залежно від останньої використовуваної функції в цьому меню 
кнопки. 

23 Відкрити файл зображення (або відео). 

24 Збережіть / роздрукуйте звіт із вимірами та розрахунками або виконайте інші операції звіту залежно 
від останньої функції, що використовується у цьому меню кнопки. 

25 Роздрукуйте зображення, що бачиться на даний момент, або виконайте інші операції, пов'язані із 
зображенням, залежно від останньої функції, що використовується в цьому меню кнопки. 

26 Надішліть зображення або звіт електронною поштою за допомогою системного програмного 
забезпечення клієнта електронної пошти за замовчуванням (якщо це програмне забезпечення 
доступне та налаштовано). 

27 Кнопки управління MovieClip (кіно), які в режимі заморожування дозволяють переходити через 
записані кадри. 



Echo Wave II Software Release Version: 3 

TELEMED    
Echo Wave II Software User Manual Ver. 2.8.9 2020.07.01 Page 12 of 214 

 

 

3.5. Види елементів управління 
 У цьому розділі описані основні типи програмних засобів управління, які використовуються для 
контролю параметрів сканування, вимірювань та інших операцій. У програмному забезпеченні можуть бути 
деякі елементи управління, які дещо відрізняються від елементів управління, представлених у цьому розділі, 
але основні принципи щодо їх використання однакові. Більшість з них є стандартними елементами операційної 
системи Microsoft Windows або працюють аналогічно стандартним елементам управління операційною 
системою. 
 

Опис управління Зовнішній вигляд 

 
Кнопка управління 
 
Для того, щоб викликати дію, призначену конкретній кнопці, 

натисніть цю кнопку мишкою (перемістіть курсор миші на кнопку та 
натисніть ліву кнопку миші). 

Цю ж дію можна викликати натисканням клавіші клавіатури, якщо 
ця кнопка призначила гарячу клавішу, яка записана на кнопці 
(наприклад, F2). 

Зверніть увагу, що кнопки (та інші елементи керування) 
виглядають по-різному, коли вони включені та вимкнені. Інвалідні 
елементи керування зазвичай сірі. Неможливо викликати дії кнопки 
(управління), якщо ця кнопка (керування) відключена. 

 

 
 

 

Контроль зміни значення за допомогою меню (3 кнопки) 
 
Дві великі кнопки ("<" і ">") використовуються для вибору 

значень із попередньо визначеного списку значень. Керування 
відображає ім'я параметра, яким він керує (наприклад, Глибина), 
значення струму (наприклад, 80), одиниці вимірювання (наприклад, 
мм). Натисніть кнопку керування "<", щоб вибрати попереднє 
значення списку. Натисніть кнопку керування ">", щоб вибрати 
наступне значення списку. 

Одна менша кнопка ("v") використовується для відкриття меню зі 
списком значень. Для того, щоб побачити меню зі списком значень, 
натисніть кнопку керування "v" за допомогою миші. У 
відображеному меню виберіть потрібне значення та натисніть на 
нього за допомогою миші. Значення струму управління зміниться на 
вибране. Альтернативний спосіб вибору потрібного значення з 
відкритого меню полягає у використанні стрілок клавіатури «Вгору» 
та «Вниз», щоб перейти до потрібного пункту меню, а потім 
натисканням клавіші «Enter» для вибору цього пункту. 

Значення також можна змінювати, переміщуючи курсор миші над 
цим елементом керування, а потім обертаючи колесо миші (за 
наявності), не натискаючи жодної кнопки миші. 

Інший спосіб зміни значень - це шляхом вибору (активації) цього 
керування та зміни значень за допомогою клавіатури стрілки вліво / 
вправо. Керування можна вибрати (активувати), натиснувши гарячу 
клавішу клавіатури, яка відображається як підкреслена літера в 
підписі керування (наприклад, "D" для управління глибиною). 
Зверніть увагу, що гарячі клавіші дозволяють вибирати лише 
елементи керування з останньо активованого ControlBar. Для 
навігації всередині активованого ControlBar можна використовувати 
стрілки клавіатури «Вгору» та «Вниз» (якщо ControlBar підтримує таку 
навігацію). Сторінки елементів управління в активному ControlBar 
можна змінити за допомогою клавіш клавіатури «Вгору сторінки» та 
«Сторінка вниз». 
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Опис управління Зовнішній вигляд 

TrackBar (слайдер) управління 
Керування відображає назву параметра, яким він керує (наприклад, 

потужність), поточне значення (наприклад, 47) та одиниці вимірювання 
(наприклад,%). 

Щоб змінити значення параметра за допомогою цього елемента 
управління, перемістіть курсор миші на великий палець TrackBar, натисніть 
ліву кнопку миші та перетягніть великий палець, не відпускаючи кнопку 
миші. Відпустіть кнопку миші лише тоді, коли значення параметра досягне 
бажаного значення. 

Крім того, значення можна змінити, повторно натискаючи ліву кнопку 
миші на доріжці управління біля її лівої чи правої сторони (якщо елемент 
керування горизонтальний). Великий палець TrackBar переміститься в ту 
сторону, де розміщений курсор миші. 

Іншим способом зміни значень є переміщення курсору миші над цим 
елементом управління, а потім обертання колеса миші (якщо є доступне), не 
клацаючи мишкою. 

Щоб змінити значення за допомогою клавіатури, спочатку виберіть 
(активуйте) цей елемент керування, а потім змініть значення за допомогою 
стрілок вліво / вправо. Керування можна вибрати (активувати), натиснувши 
гарячу клавішу на клавіатурі, яка відображається як підкреслена літера в 
підписі керування (наприклад, "P" для керування живленням). Зверніть 
увагу, що гарячі клавіші дозволяють вибирати лише елементи керування 
останньо активованим ControlBar. Для навігації всередині активованого 
ControlBar можна використовувати стрілки клавіш «Вгору» та «Вниз» (якщо 
ControlBar підтримує навігацію). Сторінки елементів керування всередині 
активного ControlBar можна змінювати за допомогою клавіш клавіатури 
"Page Up" та "Page Down". 

 

 
 

 

Управління CheckBox 
Елемент керування CheckBox зазвичай вказує, активовано конкретну 

опцію чи ні. Параметр активується (наприклад, змінено напрямок 
сканування), якщо відповідна CheckBox встановлена ("x" = ВКЛ.). 

Значення керування змінюються клацанням мишею на квадраті 
CheckBox. 

Значення також можна змінювати, переміщуючи курсор миші над цим 
елементом управління, а потім обертаючи колесо миші (якщо є) вперед / 
назад, не клацаючи мишкою. 

Щоб змінити значення за допомогою клавіатури, спочатку виберіть 
(активуйте) цей елемент керування, а потім змініть значення за допомогою 
стрілок вліво / вправо. 

Залежно від параметрів налаштування, значення можна негайно змінити, 
натиснувши відповідну гарячу клавішу, яка відображається у вигляді 
підкресленої літери в керуючому заголовку (наприклад, C для керування 
зміною напрямку сканування). Гарячі клавіші працюватимуть, якщо 
ControlBar цього елемента керування активний. 

 
 

 
 

Кнопка з меню 
Дія, призначена великій кнопці управління, може бути викликана 

натисканням на велику кнопку за допомогою миші. 
Альтернативний спосіб - використовувати гарячу клавішу на клавіатурі, 

яка відображається у формі підкресленої літери в керуючому заголовку 
(наприклад, A для управління областю). 

Інші дії, призначені цьому елементу управління, можна викликати 
натисканням кнопки "v" за допомогою миші та в меню, що з'явилося, 
вибравши потрібний пункт. Залежно від стилю кнопки, дія, вибрана з меню, 
може стати дією за замовчуванням для цієї кнопки, і наступного разу її 
можна буде натиснути, просто натиснувши на велику кнопку управління (без 
необхідності вибирати її з меню знову). 
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Опис управління Зовнішній вигляд 

 
Керування ComboBox 
 
Елементи керування ComboBox зазвичай містять перелік числових 

чи текстових значень. Щоб вибрати будь-яке з цих значень, 
перемістіть курсор миші на маленьку кнопку з трикутником вгору та 
натисніть на цю кнопку. Зі списку значень, що з'явився, ви можете 
вибрати потрібне, натиснувши на нього за допомогою лівої кнопки 
миші. Тоді список закриється, і вибране значення буде видно в лівій 
частині елемента керування ComboBox. Якщо список містить кілька 
значень, відкритий список відображатиметься вертикальним 
прокруткою біля нього. Потім, щоб вибрати значення списку, яке 
наразі не відображається, спочатку потрібно буде перейти до нього, 
натиснувши кнопки навігації скроллера за допомогою лівої кнопки 
миші (або перетягнувши великий палець прокрутки). Тепер ви 
можете вибрати потрібне значення, натиснувши на нього за 
допомогою лівої кнопки миші. 

 
 

 
 

 
 

 
 
 Зверніть увагу, що керовані програми програмного забезпечення або приховані пункти меню 
означають, що деяка функція недоступна для підключеного в даний час ультразвукового сканера або зонда, 
вибраного ультразвукового сканування або режиму роботи з програмним забезпеченням, використовуваної 
конфігурації / опцій програмного забезпечення або його модулів. Деякі програмні модулі необов’язкові або 
їх потрібно придбати окремо.



Echo Wave II Software Release Version: 3 

TELEMED    
Echo Wave II Software User Manual Ver. 2.8.9 2020.07.01 Page 15 of 214 

 

 

4. Індикація стану системи УЗД 
 
Статус ультразвукової системи вказується за допомогою різних елементів інтерфейсу користувача. 

Якщо програмне забезпечення для ультразвукового сканування не було запущено, зелений або червоний 
значок у системній панелі Windows вказує стан ультразвукової системи. 

  
Зелений значок означає, що система підключена та включена, і ви готові запустити програмне забезпечення 
ультразвукового сканування. Червоний значок означає, що вам слід перевірити, чи увімкнено ультразвуковий 
сканер (підключений кабель живлення, увімкнена кнопка живлення) та чи кабель USB (Universal Serial Bus) 
підключений до USB-порту комп'ютера. Якщо після належної установки системи, підключення та живлення 
цього індикатора все ще залишається червоним, зверніться до служби технічної підтримки та надішліть їм 
інформацію про вашу систему, як описано в розділі "Виправлення неполадок" цього посібника. 

 
Коли ви починаєте використовувати програмне забезпечення для ультразвукового сканування, стан системи 
вказується на кнопці у верхньому лівому куті програмного забезпечення. 

                                                                
Якщо підключено ультразвуковий зонд і систему можна використовувати для ультразвукового сканування, ця 
кнопка відображає назву зонда (або "Непідтримуваний зонд", якщо підключений зонд не підтримується). Якщо 
ультразвуковий зонд відключений, живлення форматора пучка вимкнено або якщо кабель USB відключений, 
текст, відображений на цій кнопці, змінюється на "Без зондування". Це означає, що для того, щоб знову 
розпочати сканування, потрібні певні дії користувача, такі як: підключення датчика, якщо він був відключений, 
перевірка живлення формувача променя (кабель, акумулятор) та перевірка / заміна кабелю USB. 
 
Якщо ваш комп'ютер, який використовується ультразвуковою системою, оснащений акумуляторами 
(додатково), програмне забезпечення може відображати стан акумуляторних батарей комп'ютера та стан 

променевого формувача в правому нижньому куті біля індикатора прогресування кішки.  

 
Зелений або червоний індикатор показує стан форматора променя точно так, як показано вищезгаданими 
зеленими або червоними значками в системному лотку Windows. Червоний індикатор означає, що для 
продовження користування системою потрібно увімкнути джерело живлення формувача променя (або 
підключити його до мережі). У випадках систем LS64 FLT-1T та ClarUs червоний індикатор також вказує на те, що 
акумулятори сканера (променевої форми) розряджаються, і вам потрібно перезарядити акумулятори. Ліва 
піктограма представляє форму променя, а права - значок комп'ютера. Відсотки, відображені під значками, 
вказують на стан променевого формувача та акумуляторів комп'ютера. Наявність піктограм та вказівки тексту 
під ними залежить від використовуваної апаратної та програмної конфігурації. 
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Під час ініціалізації ультразвукової системи програмне забезпечення може відображати вікна повідомлень про 
помилки, які залежать від використовуваних версій апаратних та програмних засобів. Ці поля повідомлень 
пояснюються нижче. 

 
 
Це поле повідомлень відображається під час запуску програмного забезпечення, якщо програмне забезпечення 
не може знайти дійсний формувач променя у системі. Зазвичай це відбувається в таких ситуаціях: 
1) Ультразвуковий сканер не підключений до USB-порту комп'ютера. 
2) Ультразвуковий сканер підключений до порту USB, але не живиться (або розряджаються батареї) або 
джерело живлення не використовує дійсну напругу. 
3) Драйвер ультразвукового сканера не встановлений або неправильно встановлений в операційній системі 
Windows. 

 
 

Це поле повідомлень відображається, якщо ультразвуковий сканер не включений або якщо джерело живлення 
не використовує дійсну напругу. 

 
 
Це поле відображається, якщо ультразвуковий сканер не включений або якщо під час ініціалізації сталася 
помилка. 
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5. Початок обстеження нового пацієнта 
 
Для початку обстеження нового пацієнта, будь ласка, виконайте такі дії: 

1. Натисніть кнопку "Пацієнт"  що знаходиться в нижній частині панелі інструментів або натисніть 
клавішу гарячої клавіші "8". 
2. У відкритому вікні Інформація про пацієнта натисніть кнопку «Новий пацієнт». Це очистить раніше введені 
ім'я пацієнта та інші дані ("Новий іспит" очищає все, за винятком імені, ідентифікатора та дати народження). 
3. Оберіть тип експертизи (заявку). 
4. Введіть ім'я пацієнта та будь-яку іншу інформацію (наприклад, дату народження, посвідчення особи, стать, 
ЛМП для обстеження на ОБ). 
5. Введіть або виберіть зі списку ім'я сонографа. 
6. Необов'язково виберіть потрібний для використання попередньо встановленого ультразвукового сканування. 
7. Натисніть кнопку «ОК», яка закриває вікно Інформація про пацієнта. Попередньо проведені вимірювання та 
розрахунки будуть відкинуті, і система буде підготовлена до обстеження нового пацієнта. 
 

 
 
 Зверніть увагу, що для дат і чисел програмне забезпечення використовує формати, вибрані в 
регіональних налаштуваннях Windows. Якщо вводиться дата народження пацієнта, програмне забезпечення 
розраховує вік пацієнта у роках (років - років), якщо вік пацієнта перевищує один рік (від дати початку іспиту) 
або в тижні (стадії тижня), якщо вік пацієнта менше одного року . Якщо поле дати народження порожнє, то 
вікове поле можна заповнити вручну. 
Область коментарів у нижній частині діалогового вікна "Пацієнт" дозволяє вводити коментарі, які будуть видні 
внизу збережених / друкованих звітів. Поле "Примітка" нижче "Коментарі" дозволяє ввести коротке 
зауваження, що в DICOM відповідатиме опису серії. Для того, щоб показати / приховати елементи керування 
заздалегідь визначеними коментарями (шаблонами), натисніть кнопку "Шаблони". Елементи керування в 
правій частині вкладки "Коментарі" дозволяють вибрати зі списку та вставити (кнопку "<") заздалегідь визначені 
тексти (шаблони коментарів) у поле коментарів. Для створення нового шаблону скористайтеся кнопкою 
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«Новий», а потім введіть назву шаблону та текст шаблону. Щоб змінити розташування імен шаблонів у списку, 
перетягніть елементи списку за допомогою миші (натисніть ліву кнопку миші на потрібному елементі, щоб 
перемістити цей елемент, перемістіть курсор миші на нове потрібне місце та потім відпустіть кнопку миші). 
Зверніть увагу, що деякі функції програмного забезпечення доступні лише тоді, коли підключений сканер 
ультразвуку та зонд або відкритий файл TPD / TVD. Якщо ви хочете редагувати шаблони коментарів без 
підключеного ультразвукового сканера, це можна зробити, спочатку відкривши файл TPD / TVD, а потім 
скориставшись вікном "Пацієнт". 
Кнопка "Редагувати список сонографів ..." відкриває користувальницький інтерфейс, який дозволяє вводити та 
зберігати попередньо визначений список імен та логотипів сонографів, які потім можуть бути використані для 
вибору зі спадного списку, який відображається при натисканні на кнопку стрілки. "v" у правій частині поля 
імені сонографа (ComboBox). Після натискання кнопки "Редагувати список сонографів ..." і відкриється інтерфейс 
редагування списку, додайте нових сонографів, натиснувши кнопку "Створити новий елемент" і введіть ім'я 
сонографа в поле "Ім'я сонографа". За бажанням, натиснувши кнопку "..." у полі "Зображення логотипу" та 
вибравши файл зображення, для кожного сонографа у списку ви можете вибрати зображення логотипу, яке 
буде надруковано у звіті з назвою сонографа. Щоб видалити сонографа зі списку, виберіть його назву у списку 
та натисніть кнопку «Видалити вибраний елемент». Для завершення зміни списку та збереження змін натисніть 
кнопку "Зберегти список". Після цього ви можете вибрати введені або модифіковані імена сонографа від імені 
сонографа ComboBox. 
Кнопка "Редагувати список лікарень / поліклінік ..." відкриває користувальницький інтерфейс, що дозволяє 
вводити та зберігати попередньо визначений список назв лікарень / клінік та їхніх логотипів. Список редагується 
за допомогою подібного інтерфейсу, як описаний раніше інтерфейс редагування імен сонографів. Якщо для 
лікарні / клініки вибрано зображення логотипу, воно буде надруковано у заголовку звіту. 
Рекомендований формат для файлів зображень логотипу - PNG або BMP. Висота зображень логотипу не 
повинна бути більше ~ 200 пікселів. Коли програмне забезпечення для ультразвукового дослідження підходить 
до зображення логотипу лікарні / клініки для повідомлення заголовка, то розмір зображення змінюється до ~ 
40 пікселів, тому відносно невеликі деталі зображення та логотипи можуть стати невидимими.
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5.1. Використання робочого списку модальності DICOM 
 
Це програмне забезпечення дозволяє спілкуватися з робочим списком модальності DICOM (MWL) та серверами 
кроку процедур, що виконується DICOM (MPPS), у вашому HIS / RIS (лікарняна / радіологічна інформаційна 
система) та надсилати зображення на DICOM PACS (система архівування зображень і система зв'язку). 
Назви об’єктів програми, IP-адреси та порти бажаних для використання серверів повинні бути введені за 
допомогою параметрів "Echo Wave II" ("Меню-> Інструменти-> Опції-> DICOM"). Назва цього суб'єкта додатків 
також повинна бути обрана, використовуючи параметри. 
Для того, щоб дізнатися, як налаштувати конкретний DICOM-сервер (інший комп'ютер із стороннім DICOM-
серверним додатком, який не входить до "Echo Wave II"), будь ласка, прочитайте його посібник. 
Якщо ваш сервер DICOM підтримує різні набори символів, ви також можете вказати набори символів, 
використовуючи параметри "Echo Wave II" ("Меню-> Інструменти-> Опції-> DICOM"). Перелік мов, які 
відповідають відповідному набору символів, див. У "Echo Wave II DICOM Заяві про відповідність". 
Перш ніж почати використовувати будь-які функції DICOM, ми наполегливо рекомендуємо ознайомитись 
із "Заголосом відповідності DICOM Echo Wave II" та Заявами про відповідність сторонніх серверів та 
провести ретельне тестування на сумісність. 
Якщо у вас є сервер робочого списку DICOM і його параметри були встановлені в програмному забезпеченні за 
допомогою параметрів, то пацієнтів для обстеження можна вибрати з робочого списку DICOM, який відкриється 
натисканням кнопки «Вибрати пацієнта з робочого списку DICOM» всередині вікна «Пацієнт». 

 
 

  Елементи управління всередині групи "Запит на робочий список DICOM" дозволяють 
встановити наступні параметри запиту, який надсилається на сервер робочого списку DICOM: 

 • Запланований інтервал дат 

 • Запланований інтервал часу 

 • Номер приєднання 

 • Прізвище пацієнта 

 • посвідчення пацієнта 

 • Дата пацієнта інтервал народження 
• Ім'я лікаря 
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• Виберіть так, щоб сервер робочого списку повертав лише ті пункти, які були заплановані для цього об'єкта 
програми. 
 
Якщо поля запиту залишаються порожніми, сервер не використовує значення цих полів для фільтрації. Якщо 
введена дата / час, її формат повинен відповідати тому, який зараз використовується операційною системою 
Windows (програмне забезпечення перетворює його у формат DICOM). Усередині полів запиту номер 
приєднання, ім'я пацієнта, ідентифікатор пацієнта та ім'я лікаря можуть використовуватися символи 
підстановки (символ "*" означає будь-яку кількість будь-яких символів). Назва цього додатка задається в опціях 
програмного забезпечення ("Меню-> Інструменти-> Опції-> DICOM"). 
Запит робочого списку надсилається на сервер, якщо всередині активного поля запиту натиснути клавішу 
клавіші «Ввести» або кнопку «Надіслати запит». Якщо робочий список DICOM відкрито, і користувач не 
виконував жодних дій (вибір елемента, натискання кнопок) у робочому списку протягом ~ 5 хвилин, програмне 
забезпечення автоматично надсилає запит на сервер та оновлює робочий список. Зв'язок із серверами та 
обробка запитів може зайняти деякий час. 
Результати запитів робочих списків, отримані (якщо такі є), відображаються в багатоколонковому контролі 
"Робочий список DICOM". За замовчуванням елементи робочого списку відображаються в тому порядку, коли 
вони повернуті сервером. Для того щоб змінити впорядкування списків, натисніть за допомогою миші на 
заголовках потрібних для впорядкування стовпців. 
 
Для того, щоб розпочати обстеження пацієнта, виберіть його ім'я в контрольному вікні "Робочий список 
DICOM", прочитайте інформацію про пацієнта в контрольному пункті "Вибрана інформація про робочий список 
DICOM", введіть назву протоколу, використовуючи текстове поле "Ім'я протоколу", натисніть на " Кнопка 
"Розпочати іспит", закрийте робочий список, натиснувши кнопку "Закрити робочий список", виберіть тип 
обстеження у вікні "Пацієнт" та введіть будь-яку додаткову інформацію про пацієнта перед тим, як закрити 
вікно "Пацієнт", натиснувши кнопку "ОК". 
Під час експертизи виконуйте сканування зображень, вимірювання, розрахунки, збереження, друк та 
надсилайте потрібні зображення на сервер PACS. 
Для того, щоб закінчити обстеження пацієнта, вибраного з робочого списку DICOM, відкрийте вікно "Пацієнт", 
відкрийте робочий список DICOM, виберіть ім'я пацієнта, для якого ви хочете закінчити обстеження (якщо 
вибрано іншого пацієнта), а потім натисніть кнопку "Закінчити іспит". 
Щоб скасувати обстеження пацієнта, який був обраний із списку робочих груп DICOM, відкрийте вікно 
«Пацієнт», відкрийте робочий список DICOM, виберіть пацієнта, для якого ви хочете припинити обстеження 
(якщо вибрано іншого пацієнта), виберіть причину для цього припинення, використовуючи ComboBox "Причина 
припинення", а потім натисніть кнопку "Перервати іспит". 
Після завершення / припинення обстеження ви можете обрати іншого пацієнта зі списку робочих місць і почати 
новий огляд, або можете закрити робочий список і у вікні «Пацієнт» розпочати огляд нового пацієнта, який не 
вказаний у робочому списку. 

Важливо 
Якщо ви розпочате обстеження пацієнта з робочого списку DICOM, не редагуйте жодних імен або 
ідентифікаторів вручну, оскільки це змінить інформацію про особу пацієнта, і це може призвести до додавання 
неправильно відформатованих або дублюючих елементів даних на сервер вашої бази даних. 
Якщо сервер робочого списку DICOM повернув неправильне ім’я пацієнта, посвідчення особи чи будь-яку іншу 
інформацію, вам потрібно буде виконати виправлення бази даних за допомогою програмного забезпечення 
сервера баз даних (яке не входить до "Echo Wave II"). 
 
Коли всередині панелі робочого списку DICOM натискають кнопки "Почати іспит", "Закінчити іспит", "Скасувати 
іспит", програмне забезпечення надсилає інформацію про змінений статус іспиту на MPPS-сервер (якщо він 
налаштований), надсилає запит на сервер MWL, оновлення робочий список і викликає команду "Новий 
пацієнт". 
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5.2. Використання бази даних пацієнтів 
 

Це програмне забезпечення має вбудовану базу даних пацієнтів (БД). Вікно користувальницького 
інтерфейсу бази даних може бути відкрито  

натиснувши пункт меню «База даних» кнопки «Пацієнт»  у програмному 
забезпеченні знизу ToolBar або натиснувши кнопку "Вибрати пацієнта з бази даних" 

 у вікні "Пацієнт". Файл бази даних "pati.sqlite" зберігається у папці "_PatientsDB" 
в папці швидких збережених зображень (за замовчуванням "C: \ Echo Images"), формат файлу - SQLite 
(http://www.sqlite.org/), і це передбачається, що файл зберігається на локальному диску. 

 
 
Для пошуку в базі даних введіть дані в поля на "Запит на базу даних пацієнтів (DB)" GroupBox (поля повинні бути 
порожніми, щоб відобразити всі елементи бази даних нефільтровані) та натисніть кнопку "Надіслати запит" або 
клавішу "Enter" при клавіші введення є в будь-якій галузі. Знайдені предмети будуть відображені у "Списку 
пацієнтів" нижче. Елемент списку вибирається клацанням по ньому. Інформація про вибраний список списку 
відображається в нижній частині лівого вікна (Вибрана інформація про пацієнта). 
Щоб додати нового пацієнта до бази даних, натисніть кнопку "Додати нового пацієнта до БД", введіть дані 
пацієнта в нижній частині лівого вікна, натисніть кнопку "Зберегти дані пацієнта в БД". 
Щоб відредагувати вибрані дані пацієнта, натисніть кнопку "Редагувати вибрані дані пацієнта", відредагуйте 
дані в нижній частині лівого вікна, натисніть кнопку "Зберегти дані пацієнта у БД". 
Щоб видалити вибраного пацієнта з бази даних, натисніть кнопку "Видалити дані пацієнта з БД" і в діалоговому 
вікні, що з'явилося, натисніть "Так". 
Щоб експортувати запис бази даних вибраного пацієнта до текстового файлу, натисніть кнопку "Експорт даних 
пацієнта у файл", у діалоговому вікні, що з'явилося, введіть ім'я файлу, виберіть розташування файлу та 
натисніть кнопку "Зберегти". 
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Щоб розпочати іспит з обраного пацієнта бази даних та показати інформацію про пацієнта, натисніть кнопку 
«Почати іспит та показати інформацію про пацієнта». Тут "Початковий іспит" означає, що розпочато обстеження 
нового пацієнта і дані пацієнта переносяться з користувальницького інтерфейсу бази даних у відповідні поля 
звичайного інтерфейсу користувача вікна "Пацієнт". Передані поля такі: ім’я пацієнта, посвідчення особи, дата 
народження, стать, ріст, вага, відповідальна особа. Поле бази даних "Примітки" використовується для 
зберігання будь-яких нотаток про пацієнта в базі даних, і не переноситься в будь-яке інше поле у вікні "Пацієнт". 
Щоб закрити користувальницький інтерфейс бази даних та повернутися до вікна "Пацієнт", не вибираючи 
пацієнта для обстеження, натисніть кнопку "Закрити базу даних та показати інформацію про пацієнта".
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5.3. Використання щоденного списку 
 
Щоденний список пацієнтів, що спостерігаються, зазвичай використовується як контрольний звіт, щоб 
гарантувати, що результати були продиктовані для кожного випадку. Інформація про пацієнта до щоденного 
списку додається, натиснувши кнопку вікна "Пацієнт" "Додати інформацію про пацієнта до щоденного списку". 
Щоденний список відкривається натисканням кнопки "Щоденний список" у вкладці управління вгорі вікна 
"Пацієнт". 

 
 
Елементи керування у групі "Показані стовпці" дозволяють вибрати, яку інформацію про пацієнта 
відображається у списку. Контроль "Дата щоденного списку" дозволяє вибрати дату попереднього дня, щоб 
побачити його щоденний список. Кнопка "Видалити вибраний елемент списку" дозволяє видалити випадково 
додані або неправильні записи списку. Кнопка "Попередній перегляд друку ..." дозволяє побачити, як буде 
виглядати надрукований список, кнопка "Друк ..." дозволяє надрукувати список на вибраному принтері. Якщо 
встановлено прапорець "Автоматично додавати інформацію до щоденного списку, коли вікно пацієнта закрито 
кнопкою ОК", програмне забезпечення додає інформацію про пацієнта (якщо вона відрізняється від раніше 
доданої інформації) щоразу, коли вікно "Пацієнт" закривається кнопкою "ОК" і немає необхідності натискати 
кнопку "Додати інформацію про пацієнтів у щоденний список". Коли додається нова інформація, програмне 
забезпечення завжди автоматично вибирає сьогоднішній список та додає до нього інформацію незалежно від 
того, яка дата була раніше обрана за допомогою елемента керування "Дата щоденного списку". 
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6. Типовий робочий процес ультразвукового обстеження 
 
 Для проведення ультразвукового обстеження виконайте наступні дії: 

1. Відкрийте вікно Інформація про пацієнта, натиснувши кнопку «Пацієнт»  (або відповідна гаряча 
клавіша клавіатури "8"). Натисніть кнопку "Новий пацієнт", щоб очистити дані пацієнта. Виберіть тип 
обстеження та введіть інформацію про пацієнта вручну або з іншого джерела. Закрийте вікно "Пацієнт", 

натиснувши кнопку "ОК" . 
2. Виберіть потрібний режим сканування ультразвуком, натиснувши відповідну кнопку режиму (або відповідну 
гарячу клавішу клавіатури F1-Fn) за допомогою верхнього програмного забезпечення ToolBar. 
3. Якщо сканування виконується в режимі M, відрегулюйте положення M-рядка. Якщо сканування виконується в 
режимі кольорового допплера, відрегулюйте розмір та положення вікна Доплера. Якщо сканування 
виконується в режимі PW, відрегулюйте положення та розмір гучності зразка PW. 
4. За необхідності відрегулюйте якість зображення вибраного режиму за допомогою елементів управління. 
5. Використовуйте належні медичні протоколи для проведення ультразвукового дослідження. 

6. Натисніть кнопку «Заморозити / запустити»  або клавіша SpaceBar, щоб заморозити 
відображене в даний час ультразвукове зображення. 
7. Виконайте будь-які вимірювання та розрахунки, якщо це потрібно. 
8. Якщо потрібно, додайте примітки та позначки тіла (піктограми). 
9. Збережіть та / або роздрукуйте ультразвукове зображення та звіт. 

10. Натисніть кнопку «Заморозити / запустити»  або клавіша SpaceBar для повторного запуску 
ультразвукового сканування. 
11. За бажанням повторіть кроки 2-10 для того, щоб провести експертизу, використовуючи різні положення та 
режими сканування. 
 
 
Зауважте, що програмне забезпечення може зупинити сканування ультразвуком не тільки на запити 
користувачів, але й автоматично після періоду бездіяльності (наприклад, ~ 15 хвилин). Ця функція 
автоматичного заморожування реалізована для того, щоб продовжити термін експлуатації ультразвукового 
зонда. Якщо ви хочете вимкнути цю функцію, відкрийте вікно "Параметри" ("Меню-> Інструменти-> 
Параметри"), а потім виберіть вкладки "Контроль сканування-> Загальне", а потім у групі "Автоматичне 
заморожування" видалити прапорець "Видалити". "Увімкнути автоматичне заморожування" CheckBox і закрити 
діалогове вікно за допомогою кнопки "OK"
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7. Вибір режиму ультразвукового сканування 
 
 Для того, щоб заморозити / запустити ультразвукове сканування в будь-якому режимі, натисніть кнопку 
«Заморозити / запустити», розташовану в лівому нижньому куті програмного забезпечення, або натисніть 
клавішу SpaceBar. 
 Перед вибором будь-якого режиму сканування зображення ультразвуку необхідно розморозити. Якщо 

ультразвукове зображення заморожене, натисніть кнопку «Заморозити / запустити»  або на 
клавіші SpaceBar, щоб почати ультразвукове сканування. 
 Для того щоб перейти в режим B (2D) в будь-якому іншому режимі, натисніть кнопку «B mode» 

 на верхній панелі програмного забезпечення Toolbar або натисніть гарячу клавішу "F1". 
 
 Загалом, для того, щоб увійти до певного режиму сканування з поточного режиму, потрібно 
переглянути верхній рядок програмного забезпечення та натиснути на кнопки (або гарячі клавіші F1-F6, 
написані на цих кнопках) піктограмами потрібного режиму. 

Кнопка піктограми Опис (режим) 

 Стандартний режим B (2D) (B - яскравість) 

 B режим WideView (трапеція) типу сканування (необов’язково). 

 
B тип з'єднання в режимі B (необов'язково). 

 Подвійний режим (B + B) 

 
Квадратний режим (4В) 

 
Зображення в режимі B з M-лінією 

 
Режим M (M - Рух) 

 Режим B + M 

 
Кольоровий допплер: режим CFM (CFM - кольорова карта) 

 
Кольоровий допплер: режим PDI (PDI - Power Doppler Imaging) 

 Кольоровий допплер: режим DPDI (напрямлений PDI) 

 
Зображення в режимі B з PW-лінією 

 
Зображення в режимі B з лінією CW 

 PW режим (PW - імпульсна хвиля) 

 
Режим CW (CW - безперервна хвиля) 

 Режим B + PW (запуск B, PW або обидва (Duplex)) 

 Режим B + CW (працює B або CW) 

 Кольорове зображення доплерівського режиму з PW-лінією 

 Кольорове зображення доплерівського режиму з CW-лінією 

 
Кольоровий доплер + PW режим (працює кольоровий допплер, PW 
або обидва (Triplex)) 

 
Кольоровий допплер + режим CW (запуск кольорового допплера або 
CW) 

 Колірна лінія M 

 
B + кольоровий режим M 

 
Колірний режим M 

 
 Зверніть увагу, що положення гарячих клавіш виправлені, але дії (режими сканування), які 
викликаються цими гарячими клавішами, можуть відрізнятися залежно від поточного режиму сканування та 
останньої використаної команди кнопки. 
Наявні режими сканування залежать від використовуваного типу ультразвукового сканера. Кнопки вимкнення 
деяких режимів сканування означають, що це режими сканування, які або недоступні для підключеного 
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ультразвукового сканера, або не можуть бути обрані безпосередньо з поточного режиму сканування 
(наприклад, вони можуть бути обрані лише в режимі B). 
 

7.1. B режим (стандартний, WideView, складний) 
 
 Для входу в режим B виконайте такі дії: 

1. Натисніть кнопку "режим B"  у верхній частині програмного забезпечення Toolbar або натисніть 
гарячу клавішу "F1". 
Залежно від того, який промінь-форматор і щуп підключені, за допомогою кнопки "v" (якщо вона доступна) з 
відображеного меню ви можете вибрати стандартний режим B, WideView (трапеція) (необов'язково) та 
складене (необов'язково) сканування. 
2. За бажанням, відрегулюйте зображення B за допомогою елементів керування режиму B на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 

3. Клацніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити 
сканування ультразвуком. 
4. За бажанням виконайте вимірювання та додайте анотації. 
5. За бажанням роздрукуйте та / або збережіть ультразвукові зображення. 

6. Клацніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar для повторного запуску 
ультразвукового сканування. 
7. За бажанням повторіть кроки 2-6, щоб сканувати більше зображень у режимі B. 
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7.2. Подвійний режим (B + B) 
 
 Щоб увійти в подвійний режим, виконайте такі дії: 
1. Якщо зображення ультразвуку заморожене, спочатку розморожуйте його, натиснувши кнопку «Заморозити / 

запустити»  або на клавіші SpaceBar. 

2. Якщо поточний режим не є режимом B, натисніть кнопку "B режим"  або на гарячій клавіші "F1", 
щоб перейти в режим B. 
3. За бажанням відрегулюйте зображення B за допомогою елементів керування режиму B на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 

4. Клацніть на кнопку «Подвійний»  на верхній панелі програмного забезпечення або на гарячій 
клавіші "F3", щоб увійти в подвійний режим і переглянути два зображення ультразвуку. Зображення з лівого 
боку буде запущене, а зображення праворуч - замороженим. 
5. Для того, щоб заморозити одне зображення під час запуску іншого зображення (змінити активне 

зображення), натисніть на кнопку "Подвійне"  на вершині програмного забезпечення ToolBar або 
на гарячій клавіші "F3". Вибране (активне) зображення позначається невеликим прямокутником навколо 
маркера напрямку сканування. Виконайте цю операцію будь-яку кількість разів, щоб отримати потрібні знімки 
ультразвуку. 

6. Натисніть кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити 
сканування ультразвуком. 
7. За бажанням виконайте вимірювання та додайте анотації. 
8. За бажанням роздруковуйте та / або зберігайте ультразвукові зображення. 
9. За вибором потрібного замороженого зображення скористайтесь кнопкою «Подвійний» або гарячою 
клавішею «F3». 

10. За бажанням натисніть кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб почати 
сканувати вибране зображення. 
11. За бажанням повторіть кроки 5-10, щоб сканувати більше зображень подвійного режиму. 
 
Примітка. Якщо вибрано параметри, вибір і заморожування / запуск відповідних зображень можна виконати 
натисканням правої кнопки миші на цьому зображенні. 
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7.3. Квадратний режим (4В) 
 
 Для того щоб увійти в режим Quad, виконайте такі дії: 
1. Якщо ультразвукове зображення заморожене, розморожте його, натиснувши кнопку «Заморозити / 

запустити»  або на клавіші SpaceBar. 

2. Якщо поточний режим не є режимом B, натисніть кнопку "B режим"  або на гарячій клавіші "F1" для 
переходу в режим B. 
3. За бажанням відрегулюйте зображення B за допомогою елементів керування режиму B на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 

4. Натисніть кнопку «v» в правій частині кнопки «Подвійний»  і виберіть "Quad 
mode" з меню, яке відображається. Зовнішній вигляд та функціонування кнопки "Подвійний" зміниться на 

"Квадрат" . Програмне забезпечення перейде в режим Quad. Зображення зліва вгорі буде 
запущене, а інші зображення заморожені. 
5. Щоб заморозити одне зображення та запустити інше зображення (змінити активне зображення), натисніть 

кнопку «Quad»  на вершині програмного забезпечення ToolBar або на гарячій клавіші "F3". 
Вибрані (активовані) зображення позначаються невеликим прямокутником навколо маркера напрямку 
сканування. Виконайте цю операцію будь-яку кількість разів, щоб отримати потрібні знімки ультразвуку. 

6. Натисніть кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити 
сканування ультразвуком. 
7. За бажанням виконайте вимірювання та додайте анотації. 
8. За бажанням роздрукуйте та / або збережіть ультразвукові зображення. 
9. За вибором потрібного замороженого зображення за допомогою кнопок “Quad” або гарячої клавіші “F3”. 

10. За бажанням натисніть кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб почати 
сканувати вибрані зображення. 
11. За бажанням повторіть кроки 5-10, щоб сканувати більше зображень у режимі Quad. 
 
Примітка. Якщо вибрано параметри, вибір і заморожування / запуск відповідних зображень можна виконати 
натисканням правої кнопки миші на конкретному зображенні. 
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7.4. Режим B + M 
 
 Щоб увійти в режим B + M, виконайте такі дії: 
1. Якщо зображення ультразвуку заморожено, розморожуйте його, натискаючи кнопку «Заморозити / 

запустити»  або на клавіші SpaceBar. 

2. Якщо поточний режим не є режимом B, натисніть кнопку "B режим"  або на гарячій клавіші "F1" для 
переходу в режим B. 
3. За бажанням відрегулюйте зображення B за допомогою елементів керування режиму B на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 

4. Натисніть кнопку "B з M-рядком" ("M-line")  на вершині програмного забезпечення Toolbar або на 
гарячій клавіші "F2" для відображення зображення режиму B із лінією M на ньому. 
5. Клацніть лівою кнопкою миші на ультразвуковому зображенні в режимі B, щоб вибрати положення M-лінії. 
Альтернативний спосіб вибору M-рядка - це за допомогою керування "Положення лінії" в лівому М режимі 
ControlBar. 

6. Натисніть кнопку "B + M mode"  на верхній панелі програмного забезпечення або на гарячій клавіші 
"F2" для відображення зображення в режимі B + M. 
7. За бажанням, відрегулюйте положення M-рядка, натиснувши ліву кнопку миші на зображенні режиму B, або 
за допомогою керування "Положення лінії" в лівій частині М-режиму ControlBar. 
8. За бажанням відрегулюйте M-образ за допомогою елементів керування режиму M на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 

9. Натисніть кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити 
сканування ультразвуком. 
10. За бажанням виконайте вимірювання та додайте анотації. 
11. За бажанням роздрукуйте та / або збережіть ультразвукові зображення. 

12. Натисніть кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar для повторного запуску 
ультразвукового сканування. 
13. За бажанням повторіть кроки 4-12, щоб сканувати більше B + M зображень. 

14. Натисніть кнопку "режим B"  або на гарячій клавіші "F1" для переходу в режим B. 
 
 
Макет B і M зображень (зліва направо або вгорі внизу) можна вибрати за допомогою програмних опцій (Меню-
> Інструменти-> Опції-> Зовнішній вигляд-> Загальне). 
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7.5. М режим 
 
 Для того щоб перейти в режим M, виконайте такі дії: 
 
1. Якщо ультразвукове зображення заморожене, розморожуйте його, натискаючи кнопку «Заморозити / 

запустити»  або на клавіші SpaceBar. 

2. Якщо поточний режим не є режимом B, натисніть кнопку "B режим"  або на гарячій клавіші "F1" для 
переходу в режим B. 

3. Натисніть кнопку "B з M-рядком" ("M-line")  на верхній панелі програмного забезпечення або на 
гарячій клавіші "F2", щоб відобразити зображення режиму B з лінією M на ньому. 
4. Клацніть лівою кнопкою миші на ультразвуковому зображенні режиму B, щоб вибрати положення М-лінії. 
Альтернативний спосіб вибору M-рядка - це за допомогою керування "Положення лінії" в лівому М режимі 
ControlBar. 

5. Натисніть на кнопку "M mode"  на верхній панелі програмного забезпечення або на гарячій клавіші 
"F4", щоб відобразити зображення режиму M. 

6. За бажанням натисніть кнопку "B з M-лінією" ("M-line")  на верхній панелі програмного 
забезпечення або на гарячій клавіші "F4", щоб відобразити зображення режиму B з лінією M на ньому, 

відрегулювати положення M-лінії та ще раз натиснути кнопку "M mode"  або на гарячій клавіші "F4", 
щоб показати зображення режиму M. 
7. За бажанням, відрегулюйте зображення M за допомогою елементів керування режиму M у лівій частині 
програмного забезпечення ControlBar. 

8. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити 
сканування ультразвуком. 
9. За бажанням виконайте вимірювання та додайте анотації. 
10. За бажанням роздрукуйте та / або збережіть ультразвукові зображення. 

11. Натисніть кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar для повторного запуску 
ультразвукового сканування. 
12. За бажанням повторіть кроки 4-11, щоб сканувати більше зображень у режимі M. 

13. Натисніть кнопку "режим B"  або на гарячій клавіші "F1" для переходу в режим B. 
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7.6. Кольоровий доплерівський режим (опція) 
 
 Для того щоб увійти в режим кольорового допплера, виконайте такі дії: 
 
1. Якщо зображення ультразвуку заморожено, розморожуйте його, натискаючи кнопку «Заморозити / 

запустити»  або на клавіші SpaceBar. 

2. Якщо поточний режим не є режимом B, натисніть кнопку "B режим"  або на гарячій клавіші "F1" для 
переходу в режим B. 
3. За бажанням відрегулюйте зображення B за допомогою елементів керування режиму B на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 

4. Натисніть кнопку "режим CFM"  у верхній частині програмного забезпечення ToolBar або натисніть 
гарячу клавішу "F5", щоб увійти в режим CFM. 

5. За бажанням натисніть кнопку зміни режиму  на верхній панелі програмного забезпечення або 
натисніть гарячу клавішу "F4", щоб перейти через режими кольорового допплера: PDI -> DPDI -> CFM. 
6. За бажанням виберіть потрібний режим кольорового допплера (CFM, PDI, DPDI) з меню, натиснувши кнопку 

"v" кнопки Кольоровий допплер.  з наступним натисканням на потрібний пункт меню 

. 
7. Відрегулюйте положення та розмір вікна кольорового доплера за допомогою елементів керування 
"Доплерівське вікно" на лівій панелі кольорової доплерографії. Альтернативним способом зміни положення 
доплерівського вікна є переміщення курсору миші над вікном Доплера, а потім натискання лівою кнопкою 
миші, перетягніть вікно в потрібне місце, а потім знову натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити 
позиціонування вікна. Розмір вікна Доплера також можна змінювати за допомогою миші. Щоб змінити розмір 
вікна, ви можете перемістити курсор миші на потрібну межу зміни вікна Допплера, а потім натиснути лівою 
кнопкою миші, перетягнути межу до потрібного місця та, нарешті, ще раз натиснути лівою кнопкою миші, щоб 
завершити розмір . 
8. За бажанням, відрегулюйте параметри режиму кольорового доплера за допомогою елементів керування 
кольоровим доплером зліва на панелі управління кольоровим доплером. 

9. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити 
сканування ультразвуком. 
10. За бажанням виконайте вимірювання та додайте анотації. 
11. За бажанням роздрукуйте та / або збережіть ультразвукові зображення. 
12. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити» або на клавіші SpaceBar для повторного запуску 
ультразвукового сканування. 
13. За бажанням повторіть кроки 6-12, щоб сканувати більше зображень кольорового доплерівського режиму. 

14. Натисніть кнопку "режим B"  або на гарячій клавіші "F1" для переходу в режим B. 
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7.7. Режим B + PW, дуплексний (опція) 
 
 Для того щоб увійти в режим B + PW, виконайте такі дії: 
1. Якщо ультразвукове зображення заморожене, розморожуйте його, натискаючи кнопку «Заморозити / 

запустити»  або на клавіші SpaceBar. 

2. Якщо поточний режим не є режимом B, натисніть кнопку "B режим"  або на гарячій клавіші "F1" для 
переходу в режим B. 
3. За бажанням відрегулюйте зображення B за допомогою елементів керування режиму B на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 

4. Натисніть кнопку "B + PW режим"  на вершині програмного забезпечення Toolbar або на гарячій 
клавіші "F6", щоб відобразити працююче зображення режиму B з лінією PW на ньому та замороженим 
зображенням режиму PW. 
5. Клацніть лівою кнопкою миші на ультразвуковому зображенні режиму B, щоб вибрати положення гучності 
зразка PW. Альтернативний спосіб вибору лінії PW - це за допомогою керування "Положення лінії PW" у лівому 
боковому режимі PW ControlBar. Відрегулюйте розмір та положення зразка PW за допомогою елементів 
керування в лівому режимі PW ControlBar. 

6. Натисніть кнопку "B + PW режим"  або ще раз на гарячій клавіші "F6", щоб заморозити B-образ і 
запустити PW-зображення. 
7. За бажанням, відрегулюйте положення та розмір зразка ШІМ, натиснувши ліву кнопку миші на зображенні в 
режимі B та за допомогою відповідних елементів керування в лівому режимі PW ControlBar. 
8. За бажанням, відрегулюйте зображення PW за допомогою елементів керування режимом PW на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 

9. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити 
сканування ультразвуком. 
10. За бажанням виконайте вимірювання та додайте анотації. 
11. За бажанням роздрукуйте та / або збережіть ультразвукові зображення. 

12. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar для повторного 
запуску ультразвукового сканування. 
13. За бажанням повторіть кроки 4-12, щоб сканувати більше B + PW-зображень. 

14. Натисніть кнопку "режим B"  або на гарячій клавіші "F1" для переходу в режим B. 
 
 
Залежно від обраних опцій програмного забезпечення, кнопка "B + PW" (гаряча клавіша "F6") може провести 
цикл через наступні стани: B працює + PW працює (Duplex), B заморожено + PW працює. 
Макет для зображень B та PW (зліва направо або вгорі внизу) можна вибрати за допомогою програмних 
параметрів (Меню-> Інструменти-> Опції-> Зовнішній вигляд-> Загальне). 
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7.8. PW режим (опція) 
 
 Для того щоб увійти в режим PW, виконайте такі дії: 
 
1. Якщо ультразвукове зображення заморожене, розморожуйте його, натискаючи кнопку «Заморозити / 

запустити»  або на клавіші SpaceBar. 

2. Якщо поточний режим не є режимом B, натисніть кнопку "B режим"  або на гарячій клавіші "F1" для 
переходу в режим B. 

3. Натисніть кнопку "B + PW режим"  на вершині програмного забезпечення Toolbar або на гарячій 
клавіші "F6", щоб відобразити працююче зображення режиму B з лінією PW на ньому та замороженим 
зображенням режиму PW. 
4. Клацніть лівою кнопкою миші на зображенні ультразвукового режиму B, щоб вибрати положення гучності 
зразка PW. Альтернативний спосіб вибору лінії PW - це за допомогою керування "Положення лінії PW" у лівому 
боковому режимі PW ControlBar. Відрегулюйте розмір та положення зразка PW за допомогою елементів 
керування в лівому режимі PW ControlBar. 

5. Натисніть кнопку "PW mode"  на верхній панелі програмного забезпечення або на гарячій клавіші 
"F4" для відображення зображення режиму PW. 

6. За бажанням натисніть кнопку "B з PW-лінією" ("PW-лінія")  на верхній панелі програмного 
забезпечення або на гарячій клавіші "F4", щоб відобразити зображення режиму B з відображеною лінією PW, 

відрегулювати розмір та положення зразка PW та ще раз натиснути кнопку "PW mode"  або на гарячій 
клавіші "F4", щоб показати зображення режиму PW. 
7. За бажанням, відрегулюйте PW-зображення, використовуючи елементи керування режимом PW на лівому ПЗ 
ControlBar. 

8. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити 
сканування ультразвуком. 
9. За бажанням виконайте вимірювання та додайте анотації. 
10. За бажанням роздрукуйте та / або збережіть ультразвукові зображення. 

11. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar для повторного 
запуску ультразвукового сканування. 
12. За бажанням повторіть кроки 4-11, щоб сканувати більше зображень у режимі PW. 

13. Натисніть кнопку "режим B"  або на гарячій клавіші "F1" для переходу в режим B. 
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7.9. Кольоровий доплер + PW режим, триплекс (опція) 
 
Для того щоб увійти в режим кольорового допплера + PW, виконайте такі дії: 
1. Якщо ультразвукове зображення заморожене, розморожуйте його, натискаючи кнопку «Заморозити / 

запустити»  або на клавіші SpaceBar. 

2. Якщо поточний режим не є режимом B, натисніть кнопку "B режим"  або на гарячій клавіші "F1" для 
переходу в режим B. 
3. За бажанням відрегулюйте зображення B за допомогою елементів керування режиму B на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 
4. Виберіть потрібний режим кольорового допплера, як описано в розділі «Кольоровий доплерівський режим», 
відрегулюйте розмір та положення вікна кольорового допплера. Відрегулюйте параметри режиму кольорового 
допплера за допомогою елементів керування режимом кольорової доплерографії на лівій панелі кольорової 
доплерографії. 

5. Натисніть кнопку "CFM + PW mode" ("режим PDI + PW", "режим DPDI + PW")  на верхній панелі 
програмного забезпечення або на гарячій клавіші "F6" для відображення запущеного кольорового режиму 
доплерівського режиму із відображеною лінією PW та зображенням замороженого режиму PW. 
6. Клацніть лівою кнопкою миші на зображенні ультразвуку, щоб вибрати положення гучності зразка PW. 
Відрегулюйте розмір та положення зразка PW за допомогою елементів керування в лівому режимі PW 
ControlBar. 

7. Натисніть кнопку "CFM + PW mode" ("режим PDI + PW", "режим DPDI + PW")  або ще раз на гарячій 
клавіші "F6", щоб відобразити заморожене кольорове кольорове допплерівське зображення та працююче 
зображення PW. 
8. За бажанням відрегулюйте положення та розмір гучності зразка PW. 
9. За бажанням, відрегулюйте зображення PW за допомогою елементів керування режимом PW на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 

10. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити 
сканування ультразвуком. 
11. За бажанням виконайте вимірювання та додайте анотації. 
12. За бажанням роздрукуйте та / або збережіть ультразвукові зображення. 

13. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar для повторного 
запуску ультразвукового сканування. 
14. За бажанням повторіть кроки 4-13, щоб сканувати більше зображень CFM + PW. 

15. Натисніть кнопку "режим B"  або на гарячій клавіші "F1" для переходу в режим B. 
 
 
 
Залежно від обраних опцій програмного забезпечення та використовуваного ультразвукового сканера, 

кнопка "CFM + PW mode" (гаряча клавіша "F6") може провести цикл через наступні стани: CFM працює + PW 
працює (Triplex), CFM заморожено + PW працює. Якщо сканер не підтримує Triplex або ця функція була 
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вимкнена за параметрами, використовуються наступні стани: CFM працює + PW заморожено, CFM заморожено 
+ PW працює. 
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7.10. Кольоровий допплерівський і PW режим (опція) 
 
Програмне забезпечення підтримує перемикання між кольоровим доплером та режимами ШІ. Щоб 
переключитися між режимами кольорового допплера та ШІП, виконайте такі дії: 
 
1. Якщо ультразвукове зображення заморожене, розморожуйте його, натискаючи кнопку «Заморозити / 

запустити»  або на клавіші SpaceBar. 

2. Якщо поточний режим не в режимі B, натисніть кнопку "B режим"  або на гарячій клавіші "F1" для 
переходу в режим B. 
3. За бажанням відрегулюйте зображення B за допомогою елементів керування режиму B на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 
4. Виберіть потрібний режим кольорового допплера, як описано в розділі «Кольоровий доплерівський режим», 
відрегулюйте розмір та положення вікна кольорового допплера. Відрегулюйте параметри режиму кольорового 
допплера за допомогою елементів керування режимом кольорової доплерографії на лівій панелі кольорової 
доплерографії. 

5. Натисніть кнопку "CFM + PW mode" ("режим PDI + PW", "режим DPDI + PW")  на верхній панелі 
програмного забезпечення або на гарячій клавіші "F6" для відображення запущеного кольорового режиму 
доплерівського режиму із відображеною лінією PW та зображенням замороженого режиму PW. 
6. Клацніть лівою кнопкою миші на зображенні ультразвуку, щоб вибрати положення гучності зразка PW. 
Відрегулюйте розмір та положення зразка PW за допомогою елементів керування в лівому режимі PW 
ControlBar. 

7. Натисніть кнопку "PW mode"  на верхній панелі інструментів програмного забезпечення або на 
гарячій клавіші "F4" для відображення зображення режиму PW. 
8. За бажанням натисніть кнопку "Кольоровий допплер з PW-лінією" ("PW-лінія (CFM)", "PW-лінія (PDI)", "PW-

лінія (DPDI)")  на верхній панелі програмного забезпечення або на гарячій клавіші "F4", щоб 
відобразити зображення режиму кольорового доплера з лінією PW, відрегулювати розмір та положення зразка 

PW, а потім ще раз натиснути кнопку "PW mode"  або на гарячій клавіші "F4", щоб показати 
зображення режиму PW. 
9. За бажанням, відрегулюйте PW-зображення, використовуючи елементи керування режимом PW на лівому ПЗ 
ControlBar. 

10. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити 
сканування ультразвуком. 
11. За бажанням виконайте вимірювання та додайте анотації. 
12. За бажанням роздрукуйте та / або збережіть ультразвукові зображення. 
13. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити» або на клавіші SpaceBar, щоб знову запустити ультразвукове 
сканування. 
14. За бажанням повторіть кроки 4-13, щоб сканувати більше зображень у режимі PW. 
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15. Натисніть кнопку "режим B"  або на гарячій клавіші "F1" для переходу в режим B.
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7.11. Режим B + CW (опція) 
 
 Для того щоб увійти в режим B + CW, виконайте такі дії: 
1. Якщо зображення ультразвуку заморожено, розморожуйте його, натискаючи кнопку «Заморозити / 

запустити»  або на клавіші SpaceBar. 

2. Якщо поточний режим не є режимом B, натисніть кнопку "B режим"  або на гарячій клавіші "F1" для 
переходу в режим B. 
3. За бажанням відрегулюйте зображення B за допомогою елементів керування режиму B на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 

4. Відкрийте меню кнопки "B + PW mode"  у верхній частині програмного 
забезпечення Toolbar та виберіть пункт меню "B + CW mode", щоб відобразити запущене зображення в режимі 
B із лінією CW на ньому та замороженим зображенням режиму CW. Якщо раніше був вибраний режим "B + CW" 
і кнопка зберегла цей вибір, тоді також можна вибрати режим B + CW, натиснувши на гарячу клавішу "F6". 
5. Клацніть лівою кнопкою миші на зображенні ультразвукового режиму B, щоб вибрати положення курсору 
CW. Альтернативний спосіб вибору лінії CW - це використання елемента керування "Позиція курсору" на лівій 
стороні CW в режимі ControlBar. Відрегулюйте положення курсору CW за допомогою елементів керування в 
лівому CW режимі ControlBar. 

6. Натисніть кнопку "B + CW режим"  або на гарячій клавіші "F6", щоб заморозити B-образ і 
запустити зображення CW. 
7. За бажанням, відрегулюйте положення курсору CW, натиснувши ліву кнопку миші на зображенні в режимі B, 
та за допомогою відповідних елементів керування в лівій частині режиму CWBar. 
8. За бажанням відрегулюйте зображення CW за допомогою елементів керування режиму CW на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 

9. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити 
сканування ультразвуком. 
10. За бажанням виконайте вимірювання та додайте анотації. 
11. За бажанням роздрукуйте та / або збережіть ультразвукові зображення. 

12. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar для повторного 
запуску ультразвукового сканування. 
13. За бажанням повторіть кроки 4-12, щоб сканувати більше B + CW зображень. 

14. Натисніть кнопку "режим B"  або на гарячій клавіші "F1" для переходу в режим B. 
 
Кнопка "режим B + CW" (гаряча клавіша "F6") проходить через наступні стани: B працює + CW 

заморожено, B заморожено + CW працює. 
Якщо кнопка із гарячою клавішею "F6" проходить через стан CW (PW), гаряча клавіша "F2" може бути 

використана для введення стану PW (CW). 
Макет для зображень B та PW / CW (ліворуч праворуч або верхній низ) можна вибрати за допомогою 

програмних опцій (Меню-> Інструменти-> Опції-> Зовнішній вигляд-> Загальне). 
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7.12. Режим CW (опція) 
 
 Для того щоб увійти в режим CW, виконайте такі дії: 
1. Якщо зображення ультразвуку заморожено, розморожуйте його, натискаючи кнопку «Заморозити / 

запустити»  або на клавіші SpaceBar. 

2. Якщо поточний режим не є режимом B, натисніть кнопку "B режим"  або на гарячій клавіші "F1" для 
переходу в режим B. 

3. Відкрийте меню кнопки "B + PW mode"  у верхній частині програмного 
забезпечення Toolbar та виберіть пункт меню "B + CW mode", щоб відобразити запущене зображення в режимі 
B із лінією CW на ньому та замороженим зображенням режиму CW. Якщо раніше був вибраний режим "B + CW" 
і кнопка зберегла цей вибір, тоді також можна вибрати режим B + CW, натиснувши на гарячу клавішу "F6". 
4. Клацніть лівою кнопкою миші на ультразвуковому зображенні режиму B, щоб вибрати положення курсору 
CW. Альтернативний спосіб вибору лінії CW - це використання елемента керування "Позиція курсору" на лівій 
стороні CW в режимі ControlBar. Відрегулюйте положення курсору CW за допомогою елементів керування в 
лівому CW режимі ControlBar. 

5. Натисніть кнопку "CW режим"  на верхній панелі програмного забезпечення або на гарячій клавіші 
"F4", щоб відобразити зображення режиму CW. 

6. За бажанням натисніть кнопку "B з CW-лінією" ("CW-line")  на верхній панелі програмного 
забезпечення або на гарячій клавіші "F4", щоб відобразити зображення режиму B з відображеною лінією CW, 

відрегулювати положення курсору CW та ще раз натиснути кнопку "Режим CW"  або на гарячій клавіші 
"F4", щоб показати зображення режиму CW. 
7. За бажанням відрегулюйте зображення CW за допомогою елементів керування режиму CW на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 

8. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити 
сканування ультразвуком. 
9. За бажанням виконайте вимірювання та додайте анотації. 
10. За бажанням роздрукуйте та / або збережіть ультразвукові зображення. 

11. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar для повторного 
запуску ультразвукового сканування. 
12. За бажанням повторіть кроки 4-11, щоб сканувати більше зображень у режимі CW. 

13. Натисніть кнопку "режим B"  або на гарячій клавіші "F1" для переходу в режим B.
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7.13. Кольоровий допплер + режим CW (опція) 
 
Для того щоб увійти в режим Color Doppler + CW, виконайте такі дії: 
1. Якщо зображення ультразвуку заморожено, розморожуйте його, натискаючи кнопку «Заморозити / 

запустити»  або на клавіші SpaceBar. 

2. Якщо поточний режим не в режимі B, натисніть кнопку "B режим"  або на гарячій клавіші "F1" для 
переходу в режим B. 
3. За бажанням відрегулюйте зображення B за допомогою елементів керування режиму B на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 
4. Виберіть потрібний режим кольорового допплера, як описано в розділі «Кольоровий доплерівський режим», 
відрегулюйте розмір та положення вікна кольорового допплера. Відрегулюйте параметри режиму кольорового 
допплера за допомогою елементів керування режимом кольорової доплерографії на лівій панелі кольорової 
доплерографії. 
5. Відкрийте меню кнопки "CFM + PW mode" ("PDI + PW режим", "DPDI + PW режим") 

 в верхній частині програмного забезпечення Toolbar і виберіть пункт меню 
"CFM + CW mode", щоб відобразити запущене зображення кольорового доплерівського режиму з лінією CW на 
ньому та замороженим зображенням режиму CW. Якщо раніше був обраний "режим CFM + CW" і кнопка 
зберігає цей вибір, то режим CFM + CW також можна вибрати, натиснувши на гарячу клавішу "F6". 
6. Клацніть лівою кнопкою миші на зображенні ультразвуку, щоб вибрати положення курсору CW. Відрегулюйте 
положення курсору CW за допомогою елементів керування в лівому CW режимі ControlBar. 

7. Натисніть кнопку "CFM + CW режим" ("режим PDI + CW", "режим DPDI + CW")  або ще раз на 
гарячій клавіші "F6", щоб відобразити заморожене кольорове кольорове допплерівське зображення і запущене 
зображення режиму CW. 
8. За бажанням відрегулюйте положення курсору CW. 
9. За бажанням відрегулюйте зображення CW за допомогою елементів керування режиму CW на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 

10. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити 
сканування ультразвуком. 
11. За бажанням виконайте вимірювання та додайте анотації. 
12. За бажанням роздрукуйте та / або збережіть ультразвукові зображення. 

13. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar для повторного 
запуску ультразвукового сканування. 
14. За бажанням повторіть кроки 4-13, щоб сканувати більше зображень CFM + CW. 

15. Натисніть кнопку "режим B"  або на гарячій клавіші "F1" для переходу в режим B. 
 

Кнопка "режим CFM + CW" (гаряча клавіша "F6") проходить через наступні стани: CFM працює + CW 
заморожено, CFM заморожено + CW працює. 
Якщо кнопка із гарячою клавішею "F6" проходить через стан CW (PW), гаряча клавіша "F2" може бути 
використана для введення стану PW (CW). 
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7.14. Кольоровий допплер та режим CW (опція) 
 
Програмне забезпечення підтримує перемикання між кольоровим допплером та режимами CW. Щоб 
переключитися між кольоровим допплером і режимами CW, виконайте такі дії: 
1. Якщо ультразвукове зображення заморожене, розморожуйте його, натискаючи кнопку «Заморозити / 

запустити»  або на клавіші SpaceBar. 

2. Якщо поточний режим не в режимі B, натисніть кнопку "B режим"  або на гарячій клавіші "F1" для 
переходу в режим B. 
3. За бажанням відрегулюйте зображення B за допомогою елементів керування режиму B на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 
4. Виберіть потрібний режим кольорового допплера, як описано в розділі «Кольоровий доплерівський режим», 
відрегулюйте розмір та положення вікна кольорового допплера. Відрегулюйте параметри режиму кольорового 
допплера за допомогою елементів керування режимом кольорової доплерографії на лівій панелі кольорової 
доплерографії. 
5. Відкрийте меню кнопки "CFM + PW mode" ("PDI + PW режим", "DPDI + PW режим") 

 в верхній частині програмного забезпечення Toolbar і виберіть пункт меню 
"CFM + CW mode", щоб відобразити запущене зображення кольорового доплерівського режиму з лінією CW на 
ньому та замороженим зображенням режиму CW. Якщо раніше був обраний "режим CFM + CW" і кнопка 
зберігає цей вибір, то режим CFM + CW також можна вибрати, натиснувши на гарячу клавішу "F6". 
6. Клацніть лівою кнопкою миші на зображенні ультразвуку, щоб вибрати положення курсору CW. Відрегулюйте 
положення курсору CW за допомогою елементів керування в лівому CW режимі ControlBar. 

7. Клацніть на кнопку "режим CW"  на верхній панелі інструментів програмного забезпечення або на 
гарячій клавіші "F4" для відображення зображення режиму CW. 
8. За бажанням натисніть кнопку "Кольоровий допплер з CW-лінією" ("CW-лінія (CFM)", "CW-лінія (PDI)", "CW-

лінія (DPDI)")  на верхній панелі програмного забезпечення або на гарячій клавіші "F4", щоб показати 
зображення режиму кольорового допплера з лінією CW на ньому, відрегулюйте положення курсору CW, а потім 

ще раз натисніть кнопку "режим CW"  або на гарячій клавіші "F4", щоб показати зображення режиму 
CW. 
9. За бажанням, відрегулюйте зображення CW за допомогою елементів керування режиму CW у лівій частині 
програмного забезпечення ControlBar. 
10. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити» або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити сканування 
ультразвуком. 
11. За бажанням виконайте вимірювання та додайте анотації. 
12. За бажанням роздрукуйте та / або збережіть ультразвукові зображення. 
13. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити» або на клавіші SpaceBar, щоб знову запустити ультразвукове 
сканування. 
14. За бажанням повторіть кроки 4-13, щоб сканувати більше зображень у режимі CW. 

15. Натисніть кнопку "режим B"  або на гарячій клавіші "F1" для переходу в режим B.
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7.15. B + кольоровий режим M (опція) 
 
 Для того щоб перейти в режим B + Color M, виконайте такі дії: 
1. Якщо ультразвукове зображення заморожене, розморожуйте його, натискаючи кнопку «Заморозити / 

запустити»  або на клавіші SpaceBar. 

2. Якщо поточний режим не є режимом B, натисніть кнопку "B режим"  або на гарячій клавіші "F1" для 
переходу в режим B. 
3. За бажанням відрегулюйте зображення B за допомогою елементів керування режиму B на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 
4. Виберіть режим CFM, як описано в розділі «Кольоровий доплерівський режим», відрегулюйте розмір та 
положення вікна кольорового доплера. Відрегулюйте параметри режиму кольорового допплера за допомогою 
елементів керування режимом кольорової доплерографії на лівій панелі кольорової доплерографії. 

5. Натисніть на кнопку "Колір М"  на верхній панелі програмного забезпечення або на гарячій клавіші 
"F2", щоб відобразити зображення режиму CFM з лінією M на ньому. 
6. Клацніть лівою кнопкою миші на ультразвуковому зображенні в режимі CFM, щоб вибрати положення M-
лінії. Програмне забезпечення буде центрировать вікно CFM у позиції клацання миші або M-позиції. 
Альтернативний спосіб вибору M-рядка - це за допомогою керування "Положення лінії" в лівому М режимі 
ControlBar. 

7. Натисніть кнопку "B + Color M mode"  на верхній панелі програмного забезпечення або на гарячій 
клавіші "F2", щоб відобразити зображення режиму B + Color M. 
8. За бажанням відрегулюйте положення M-рядка, натиснувши ліву кнопку миші на зображенні режиму B. 
Положення лінії та розмір вікна Доплера можна регулювати за допомогою елементів керування Доплерівського 
вікна в лівому режимі CFM ControlBar. Розмір вікна Доплера також можна змінити, клацнувши мишкою на 
рядку, що вказує межу вікна Доплера (на B або на зображенні М), перемістивши його та знову натиснувши, щоб 
закінчити рух. 
9. За бажанням відрегулюйте параметри сканування кольорового допплера та режиму M за допомогою лівої 
кольорової допплерографії та лівої панелі керування M. 

10. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити 
сканування ультразвуком. 
11. За бажанням виконайте вимірювання та додайте анотації. 
12. За бажанням роздрукуйте та / або збережіть ультразвукові зображення. 

13. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar для повторного 
запуску ультразвукового сканування. 
14. За бажанням повторіть кроки 4-13, щоб сканувати більше зображень B + Color M. 

15. Натисніть кнопку "режим B"  або на гарячій клавіші "F1" для переходу в режим B. 
 
 
Макет B і M зображень (зліва направо або вгорі внизу) можна вибрати за допомогою програмних опцій (Меню-
> Інструменти-> Опції-> Зовнішній вигляд-> Загальне). 
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7.16. Кольоровий допплер та режим Color M (опція) 
 
 Програмне забезпечення підтримує перемикання режимів Color Doppler і Color M, і це можна зробити 
наступним чином: 
 
1. Якщо ультразвукове зображення заморожене, розморожуйте його, натискаючи кнопку «Заморозити / 

запустити»  або на клавіші SpaceBar. 

2. Якщо поточний режим не є режимом B, натисніть кнопку "B режим"  або на гарячій клавіші "F1" для 
переходу в режим B. 
3. За бажанням відрегулюйте зображення B за допомогою елементів керування режиму B на лівій панелі 
програмного забезпечення ControlBar. 
4. Виберіть режим CFM, як описано в розділі «Кольоровий доплерівський режим», відрегулюйте розмір та 
положення вікна кольорового доплера. Відрегулюйте параметри режиму кольорового допплера за допомогою 
елементів керування режимом кольорової доплерографії на лівій панелі кольорової доплерографії. 

5. Натисніть на кнопку "Колір М"  на верхній панелі програмного забезпечення або на гарячій клавіші 
"F2", щоб відобразити зображення режиму CFM з лінією M на ньому. 
6. Клацніть лівою кнопкою миші на ультразвуковому зображенні в режимі CFM, щоб вибрати положення M-
лінії. Програмне забезпечення буде центрировать вікно CFM у позиції клацання миші або M-позиції. 
Альтернативний спосіб вибору M-рядка - це за допомогою керування "Положення лінії" в лівому М режимі 
ControlBar. 

7. Натисніть кнопку «Колірний режим M»  на верхній панелі програмного забезпечення або на гарячій 
клавіші "F4", щоб відобразити зображення режиму Color M. 

8. За бажанням натисніть на кнопку "Колір М лінії"  на верхній панелі програмного забезпечення або 
на гарячій клавіші "F4", щоб відобразити зображення режиму CFM з лінією M на ньому, відрегулювати 

положення M-лінії та ще раз натиснути кнопку "Колірний режим M"  або на гарячій клавіші "F4", щоб 
відобразити зображення режиму Color M. 
9. За бажанням відрегулюйте параметри сканування кольорового допплера та режиму M за допомогою лівої 
кольорової допплерографії та лівої панелі керування M. 

10. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити 
сканування ультразвуком. 
11. За бажанням виконайте вимірювання та додайте анотації. 
12. За бажанням роздрукуйте та / або збережіть ультразвукові зображення. 
13. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити» або на клавіші SpaceBar для повторного запуску 
ультразвукового сканування. 
14. За бажанням повторіть кроки 4-13, щоб сканувати більше кольорових зображень у режимі М. 

15. Натисніть кнопку "режим B"  або на гарячій клавіші "F1" для переходу в режим B. 
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8. Використання пресетів ультразвукового сканування 
 

 
 
 Для того щоб застосувати попередньо встановлене ультразвукове сканування, виконайте такі дії: 

1. Відкрийте ліву панель Presets ControlBar (якщо вона вже не відкрита), натиснувши кнопку «Presets»  
в нижній частині програмного забезпечення ToolBar. 
2. Перемістіть курсор миші на ім’я попередньо встановленої програми, яку ви хочете використовувати, зі списку 
доступних пресетів. 
3. Клацніть за допомогою лівої кнопки миші, щоб активувати цю задану програму. 
4. За бажанням повторіть кроки 2-3, щоб скористатися іншим попереднім налаштуванням. 
Коли ви активуєте пресети, програмне забезпечення спочатку переходить у відповідний режим сканування, 
який використовувався під час попереднього збереження, а потім встановлює параметри сканування для 
елементів керування цього конкретного режиму. 
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Назва використаної попередньої настройки відображається у верхній частині лівої панелі управління. Якщо 
після заданого виклику були змінені будь-які параметри сканування, це вказується текстом "(модифіковано)". 
 Для того, щоб застосувати попередньо встановлене ультразвукове сканування за допомогою 
клавіатури, виконайте такі дії: 
 
1. Відкрийте (активуйте) ліву частину Presets ControlBar, натиснувши клавішу "7" (гаряча клавіша кнопки 
"Presets"). 
2. За допомогою клавіш зі стрілками "Вгору" та "Вниз" виберіть потрібний заздалегідь. 
3. Клацніть на клавіші "Enter", щоб активувати вибраний пресет. 
4. За бажанням повторіть кроки 2-3 для того, щоб застосувати інший пресет. 
 
Для збереження поточних параметрів сканування ультразвуку як попередньо встановлених параметрів для 
подальшого використання, будь ласка, виконайте такі дії: 

1. Відкрийте ліву панель Presets ControlBar (якщо вона вже не відкрита), натиснувши кнопку «Presets»  
в нижній частині програмного забезпечення ToolBar. 

2. Натисніть на кнопку "Зберегти"  що знаходиться в нижній частині панелі управління 

налаштуваннями. Після цього з'явиться вікно для введення заданої назви.  
3. Усередині відкритого вікна введіть потрібну назву пресету (має відрізнятись від інших встановлених імен), яка 
відобразиться у списку попередніх налаштувань та натисніть кнопку «ОК». Після цього вікно буде закрито, а 
попередньо встановлене меню з’явиться у списку попередніх налаштувань. 
Зверніть увагу, що попередньо встановлена функція зберігає та завантажує всі параметри сканування 
ультразвуку для всіх режимів, незалежно від того, який режим використовувався під час створення попередньо 
встановленого. Це означає, що навіть якщо пресет створений у режимі B, він також буде зберігати та 
завантажувати параметри для всіх доступних режимів (B, M, CFM, PDI, DPDI, PW, CW). 
Настрої зберігаються для вибраного в даний час формату промінь + зонд. Якщо ви хочете виконати резервне 
копіювання заздалегідь, вам потрібно скористатися інструментом імпорту / експорту заздалегідь заданих 
параметрів програмного забезпечення ("Меню-> Інструменти-> Опції-> Контроль сканування-> Попередні 
налаштування-> Імпорт та експорт") або інструментом резервного копіювання / відновлення ( "Меню-> 
Інструменти-> Резервне копіювання / відновлення"). Більше інформації про резервне копіювання представлено 
у розділі "Часті питання". 
 
Щоб видалити попередньо встановлений ультразвуковий сканування, виконайте такі дії: 

1. Відкрийте ліву панель Presets ControlBar (якщо вона вже не відкрита), натиснувши кнопку «Presets»  
в нижній частині програмного забезпечення ToolBar. 
2. Наведіть курсор миші на ім'я потрібного для видалення попередніх налаштувань зі списку доступних 
пресетів. 
3. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб вибрати попередньо встановлений. Це застосує вибраний пресет. 

4. Натисніть на кнопку "Видалити"  розташований у нижній частині панелі управління 
налаштуваннями. Після цього з'явиться вікно, де ви можете підтвердити задану інструкцію щодо видалення. 
5. Щоб видалити попередньо встановлене меню, натисніть кнопку "Так" всередині відображеного вікна. Щоб 
скасувати попередньо задану операцію видалення, натисніть кнопку "Ні" або кнопку "Скасувати". 
6. За бажанням повторіть кроки 2-5, щоб видалити інші пресети. 
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 Якщо Presets ControlBar активний, також можна вибрати попередньо встановлений за допомогою 
клавіш зі стрілками "Вгору" та "Вниз" та видалити, натиснувши кнопку "Видалити". 
Щоб зберегти поточні параметри сканування ультразвуку як файл налаштувань для подальшого використання 
або для копіювання на інший ультразвуковий сканер, виконайте такі дії: 

1. Відкрийте ліву панель Presets ControlBar (якщо вона вже не відкрита), натиснувши кнопку «Presets»  
в нижній частині програмного забезпечення ToolBar. 
2. Натисніть кнопку "Зберегти застосовані параметри до файлу" розташований у нижній частині панелі 
управління налаштуваннями. Потім з'явиться вікно збереження файлу для введення імені файлу. 
3. Всередині відкритого вікна "Зберегти файл як" введіть ім'я файлу та натисніть кнопку "Зберегти". 
 
Щоб завантажити параметри сканування ультразвуку з файлу налаштувань (наприклад, такого, який було 
скопійовано з іншого сканера ультразвуку) або раніше збереженого файлу зображень TPD / TVD, виконайте такі 
дії: 
1. Відкрийте ліву панель Presets ControlBar (якщо вона вже не відкрита), натиснувши кнопку «Попередньо 

встановити»  в нижній частині програмного забезпечення ToolBar. 

2. Натисніть кнопку "Застосувати налаштування з файлу"  розташований у нижній 
частині панелі управління налаштуваннями. Потім з'явиться вікно відкриття файлу. 
3. Усередині відкритого вікна "Відкрити" виберіть ім'я файлу для потрібних параметрів застосування та 
натисніть кнопку "Відкрити". 
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9. Використання кіно 
 

За замовчуванням програмне забезпечення автоматично записує найсвіжіші відскановані кадри 
ультразвукового зображення в кіно-пам'ять (буфер). Стан пам'яті кіно відображається в правому нижньому 

правому куті за допомогою індикатора прогресу . Заповнення рядка прогресу графічно вказує, 
скільки пам'яті синдрому було використано для записаних кадрів порівняно із загальним розміром пам'яті. 
Число в центрі панелі прогресу вказує на кількість записаних кадрів (кількість кадрів, які в даний час 
зберігаються в пам'яті cine). Коли пам’ять кіноповноваження заповнена, нові відскановані кадри замінюють 
найстаріші кадри, і це вказується рухомою вертикальною графічною лінією. Важливо зауважити, що пам'ять 
синдрому організована в певний спосіб, щоб користувач завжди бачив останні скановані / записані кадри. 
Взагалі кажучи, вам не потрібно турбуватися, чи буфер cine повний чи ні, оскільки cine завжди буде зберігати 
останні скановані кадри. Червоне коло всередині панелі прогресу вказує на те, що в даний час триває 
сканування в реальному часі і записується в пам'ять. Якщо під час сканування ви хочете очистити раніше 
відскановані кадри ультразвуку з буферу кіно, це можна зробити, натиснувши гарячу клавішу Alt + C або 
виконавши заморожування / розморожування. 

 
Кіно зазвичай використовується наступним чином: 
 
1. Виберіть потрібний режим сканування та відскануйте цікаву анатомію. 

2. Натисніть на кнопку «Заморозити / запустити»  або на клавіші SpaceBar, щоб заморозити 
сканування ультразвуком. 
3. Виберіть потрібний кадр ультразвуку за допомогою кнопок крок (попередній кадр, наступний кадр) у 
правому нижньому правому куті: 

. 
Кнопки можна клацати за допомогою миші (утримуючи кнопку короткого періоду для швидкого кроку). 

Ви також можете переміщати курсор миші на ці кнопки і вибирати попередні / наступні кадри, обертаючи 
колесо миші (якщо є), не клацаючи. Альтернативним способом вибору кадрів є використання клавіш клавіатури 
"<" і ">", розташовані біля клавіші SpaceBar, або використання мультимедійних клавіш (за наявності). Якщо 
кнопки «Попередній кадр» або «Наступний кадр» активовані (орієнтовані), для переходу кнопок можна 
використовувати клавіші зі стрілками вліво / вправо, клавіші Home / End, а для відтворення / призупинення 
можна використовувати клавіші зі стрілками вгору / вниз. . 

Індикатор попереднього перегляду (відтворення)  показує, скільки кадрів було зафіксовано 
в пам’яті cine та який кадр (кадр з яким числом) ми зараз переглядаємо. Наприклад, "10/50" означає, що ми 
переглядаємо 10-й кадр з 50 кадрів. Поточне положення кадру також вказується за допомогою вертикальної 
графічної лінії. Останній кадр (наприклад, 50/50) - це кадр, який ми бачили під час заморожування. 

4. За бажанням виконайте післяобробку обраних кадрів (поліпшення зображення, корекція гамми, 
регулювання яскравості та контрастності). 

5. За бажанням виконайте вимірювання та розрахунки. 
6. За бажанням роздрукуйте або збережіть поточні зображення. 
7. Натисніть кнопку «Заморозити / запустити» або клавішу SpaceBar, щоб запустити сканування 

ультразвуком. Це очистить буфер cine і почне записувати нові відскановані кадри. 
8. За бажанням виконайте кроки 1-7, щоб сканувати більше зображень. 
 
 
Альтернативний спосіб керування сином (вибір кадру, відтворення) - за допомогою правої частини 

"Cine" 

ControlBar, який можна відкрити, натиснувши кнопку "Cine"  на верхній панелі програмного 
забезпечення або гарячій клавіші "F11". 
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"Cine" ControlBar під час прямого 

сканування 
Після заморозки Після вибору 10-го кадру 

 
Під час сканування в реальному часі єдиною доступною функцією є використання кнопки «Записати / 
зупинити», яка дозволяє вручну вибирати, коли запис ультразвукового кадру починається чи закінчується. 
Першим натисканням на цю кнопку очищає буфер cine і починає запис. Другим клацанням кнопки «Записати / 
зупинити» заморожується ультразвукове сканування та запис. Для того, щоб знову почати ультразвукове 
сканування, натисніть кнопку «Заморозити / запустити» або клавішу SpaceBar. 
Коли зображення ультразвуку заморожені, ми можемо використовувати вибір кадру TrackBar "Поточний кадр" 
на панелі управління "Cine" для вибору потрібних кадрів. Кадри можна вибрати, перетягуючи великий палець 
TrackBar за допомогою миші або переміщуючи курсор миші на TrackBar та обертаючи колесо миші (якщо є). 
Якщо активний TrackBar "Поточний кадр", бажаний кадр можна вибрати за допомогою клавіш зі стрілками 
вліво / вправо, і перший кадр можна швидко вибрати, натиснувши клавішу "Головна" та останній кадр (видно, 
коли ми виконували заморожування) можна швидко вибрати, натиснувши клавішу "Кінець". 
Щоб відтворити записані кадри або призупинити відтворення, натисніть кнопку «Відтворити / призупинити». 
Альтернативний спосіб відтворення або призупинення гри - це використання мультимедійних клавіш клавіатури 
(якщо вони доступні). Після досягнення остаточного кадру відтворення автоматично повертається до першого 
кадру. 
 
Розмір (ємність) може бути відрегульований за допомогою програмного забезпечення (Меню-> Інструменти-> 
Опції-> Контроль сканування-> Кіно). Після зміни розміру cine закрийте діалогове вікно параметрів, натиснувши 
кнопку «ОК», а потім перезавантажте програмне забезпечення. 
 



 

 

10. Регулювання якості зображення ультразвуку 
 
 Щоб змінити режим сканування, натисніть на потрібну кнопку (B, M, CFM), що відображається у верхній 
панелі інструментів за допомогою миші, або змініть режим сканування за допомогою відповідних гарячих 
клавіш режиму "F1" - "F7". 
 
Щоб налаштувати потрібний параметр вибраного режиму, виконайте такі дії: 
 
1. Відкрийте (активуйте) ліву панель управління потрібного режиму, натиснувши відповідну кнопку в нижній 
частині програмного забезпечення Toolbar (або відповідну гарячу клавішу "1" - "7"). 

 
 Тут 1 - режим B, 2 - режим M, 3 - кольоровий доплерівський режим (необов’язково), 4 - імпульсний 
хвильовий доплерівський режим (опціонально), 5 - елементи керування TGC, 6 - палітри та кольорові карти, 7 - 
пресети. 
Крім того, ви можете перемістити курсор миші на ліву частину екрана, дочекатися короткого періоду, а потім 
всередині відображеної в лівій частині панелі інструментів автозахисту натисніть кнопку потрібного режиму 
сканування, щоб налаштувати. 
2. Кожен ControlBar може мати кілька сторінок елементів керування. За бажанням, всередині відкритого 
ControlBar виберіть сторінку елементів керування, де знаходяться потрібні елементи керування для 
відповідного параметра, натиснувши кнопки "<" та ">" внизу вибраного ControlBar. Якщо ControlBar активний, 
сторінки можна змінити, натиснувши клавіші "Page Up" та "Page Down". 
3. Наведіть курсор миші на відповідний елемент керування та виконайте регулювання, обертаючи колесо миші 
(якщо у вашої миші є колесо) або клацнувши лівою кнопкою миші у відповідному місці управління залежно від 
типу керування. Панелі управління для кожного режиму також підтримують навігацію клавіатури. Це означає, 
що якщо ControlBar активний, то активні елементи керування можна вибрати клацанням стрілок «Вгору» та 
«Вниз», а значення активних елементів керування можна змінити, натиснувши клавіші зі стрілками «Вліво» та 
«Вправо». . За бажанням, активні елементи керування можуть бути позначені різними кольорами заголовків 
або кольоровими прямокутниками, що відображаються на лівій та правій стороні елемента керування. 
4. За бажанням повторіть кроки 1-3 для коригування всіх необхідних параметрів. 
 

 Параметри для кожного режиму, який можна регулювати, описані в наступних розділах. 
Налаштування дозволено лише для поточно вибраного режиму сканування, що означає, що деякі 

кнопки та елементи керування можуть бути відключені. 
 

Під час сканування програмне забезпечення показує частоту кадрів у форматі “FPS x / y” , де x 
- вихід на частоту кадрів монітора комп’ютера (FPS), y - частота кадрів ультразвукового сканування / кінозапису 
(FPS), FPS означає Рамки в секунду. Тут згадані значення x та y можуть відрізнятися, оскільки, залежно від 
обраних параметрів сканування, сканер може сканувати більш високий FPS, ніж може відображати комп'ютер. 
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10.1. Налаштування керування режимом B 
 
 Для налаштування елементів керування в режимі B відкрийте ліву частину B елементів керування 

ControlBar, натиснувши кнопку «B керування»  в нижній частині програмного забезпечення ToolBar або 
на гарячій клавіші "1". Всередині цього ControlBar елементи керування B поділяються на наступні 3 сторінки: 
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10.1.1. Фокус 
 
Опис 
 
Фокус оптимізує зображення ультразвуку, збільшуючи роздільну здатність конкретних областей. Апаратне 
забезпечення підтримує як динамічний (необов’язковий), так і статичний режими фокусування. У режимі 
динамічного фокусування ультразвуковий промінь фокусується на повну довжину. У режимі статичного 
фокусування ультразвуковий промінь фокусується лише на обраних ділянках або зонах фокусування. У режимі 
статичної фокусування можна вибрати декілька областей фокусування (званих номером фокусування). Зверніть 
увагу, що вибір більшої кількості фокусів (або активних зон фокусування) зменшує частоту кадрів. Потрібно 
вибрати глибину фокусування (див. Маркери трикутного фокусування поблизу шкали глибини) в режимах 
статичного та динамічного фокусування. У режимі статичного фокусування вам може знадобитися вибрати 
набір фокусів, які також визначають, які глибини використовуються для зон фокусування, перш ніж регулювати 
глибину фокусування. Завжди намагайтеся налаштувати фокуси так, щоб маркери фокусування були в центрі 
анатомічної структури, яка представляє найбільший інтерес. 
 
Значення 
 
Наявний список значень глибини фокусування залежить від використовуваного формувача променя та зонда. 
Використовувані одиниці вимірювання глибини фокусування - міліметри (мм). 
 
Регулювання 

 
 

 

 
 Для використання режиму динамічного фокусування 
(необов’язково) поставте галочку "Динамічне фокусування" CheckBox, а 
потім регулюйте глибину фокусування за допомогою "Фокус" контроль 

. 
 
 Щоб використовувати режим статичного фокусування, зніміть 
прапорець "Динамічний фокус". Потім виберіть набір фокусування залежно 
від бажаної глибини фокусування. Набори фокусування з малими 
ідентифікаторами розташовані на невеликій глибині, тоді як набори з 
великими ідентифікаторами розташовані на більшій глибині. Крім того, 
виберіть кількість фокусів (зони активного фокусування). Потім відрегулюйте 
глибину фокусування за допомогою керування "Фокус". 

 
Підказки 
 
Для досягнення більшої частоти кадрів використовуйте статичне фокусування (зніміть прапорець "Динамічний 
фокус" CheckBox) з невеликою кількістю фокусів (встановіть "Кількість фокусів" як 1). 
 
Відносини до інших органів управління 
 
Після налаштування глибини вам може знадобитися відрегулювати елементи керування фокусом. 
Поведінка фокусів у різних режимах сканування (B, CFM, PW) можна регулювати за допомогою програмних 
опцій ("Меню-> Інструменти-> Опції-> Керування скануванням", вкладки "Режим В", "Кольоровий 
доплерівський режим" "," PW доплерівський режим "). 
 
Біоефекти 
 
Регулювання фокусування може змінювати значення TI (тепловий показник) та значення MI (механічний 
показник).
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10.1.2. Глибина 
 
Опис 
 
Глибина регулює поле зору. Збільшити глибину для огляду великих або глибших структур. Зменшіть глибину, 
щоб роздивитись структури біля поверхні шкіри. Крім того, ви можете зменшити глибину, якщо під 
відображеними анатомічними структурами, що цікавлять, є значна частина зайвого ультразвукового 
зображення. Також вам може знадобитися змінити глибину, щоб побачити анатомічні структури, що цікавлять, 
в центрі екрана. 
 
Значення 
 
Список доступних значень глибини залежить від типу використовуваного зонда. Використовувані одиниці 
вимірювання - міліметри (мм). На намальованій шкалі глибини на ультразвуковому зображенні 
відображаються галочки з інтервалом 10 мм. 
 
Регулювання 

 
 

 
Для зміни значень використовуйте елемент управління глибиною. 
 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Після коригування глибини вам може знадобитися відрегулювати коефіцієнт посилення, TGC (компенсація 
посилення часу) та елементів керування фокусом. 
Менші глибини сканування зазвичай дозволяють досягти більшої частоти кадрів. 
 
Біоефекти 
 
Регулювання глибини може змінювати значення TI та MI. 
 

10.1.3. Динамічний діапазон 
 
Опис 
 
Динамічний діапазон - це міра здатності ультразвукового пристрою відображати одночасно і дуже слабкі, і 
дуже сильні сигнали, забезпечуючи візуальне розрізнення їх рівнів. Чим більше динамічний діапазон, тим 
краща вищезгадана здатність. Як правило, кожне спостереження слід починати з використання максимально 
можливого динамічного діапазону, оскільки воно надає вам найбільш повну діагностичну інформацію. 
Звуження або зменшення динамічного діапазону призводить до того, що ехо-зображення відображає більше 
контрасту. Динамічний діапазон корисний для оптимізації текстури тканин для різних анатомічних структур. 
 
Значення 
 
Доступні значення залежать від типу використовуваного зонда. Використовувані одиниці вимірювання - 
децибели (дБ). 
 
Регулювання 

 

 
Для зміни значень використовуйте елемент управління динамічним 
діапазоном. 
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Підказки 
 
Щоб виконати автоматичне регулювання посилення режиму B, TGC та динамічного діапазону, натисніть кнопку 
"Автоматичне налаштування" на верхній панелі програмного забезпечення (гаряча клавіша "F12"). Під час 
оптимізації зображення тримайте зонд на анатомічній структурі, що цікавить, і не переміщуйте його. Зверніть 
увагу, що доступність автоматичної оптимізації зображення залежить від використовуваного ультразвукового 
сканера. 
Відрегулюйте динамічний діапазон так, щоб найвищі амплітудні краї виглядали білими, тоді як найнижчі рівні 
(наприклад, у крові) лише видимі. 
 

10.1.4. Потужність 
 
Опис 
 
Регулювання потужності збільшує або зменшує акустичну потужність переданого ультразвукового сигналу. 
Більші значення потужності дозволяють збільшити глибину проникнення і можуть допомогти досягти кращої 
якості зображення при спостереженні за тканинами на більшій глибині. 
 
Цінності 
 
Доступні значення потужності зазвичай знаходяться в інтервалі 10-100%. Використовувані одиниці вимірювання 
- відсотки (%). Для сканерів SmartUs значення потужності знаходяться в інтервалі [-20; 0] дБ (децибел). 
 
Регулювання 

 

 
 Для зміни значень використовуйте регулятор живлення. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Після налаштування рівня потужності вам може знадобитися відрегулювати коефіцієнт посилення. Якщо ви 
зменшите рівень потужності, вам може знадобитися збільшити коефіцієнт посилення. Якщо ви збільшуєте 
рівень потужності, вам може знадобитися зменшити коефіцієнт посилення. 
 
Підказки 
 
Завжди оптимізуйте коефіцієнт посилення перед підвищенням рівня потужності. 
 
Біоефекти 
 
Регулювання потужності може змінювати значення TI та MI. 
 
Обережність 
 
Завжди використовуйте мінімально можливе значення потужності, щоб зменшити будь-які можливі негативні 
наслідки для пацієнта. Це особливо важливо при спостереженні за вагітними жінками та дітьми. 

10.1.5. Посилення 
 
Опис 
 
B режим регулювання посилення збільшує або зменшує посилення повертаючого ультразвукового ехо-сигналу. 
Використовуйте цей елемент керування, щоб збільшити чи зменшити кількість ехоінформації, що 
відображається на ультразвуковому зображенні. Регулювання коефіцієнта підсилення дозволяє врівноважити 
ехоконтраст, щоб кістозні структури виглядали без ехо, і відбивали тканини, що відбиваються. Налаштування 
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посилення може скрасити або затемнити зображення ультразвуку, якщо генерується достатня кількість 
ехоінформації. 
 
Значення 
 
 Доступні значення посилення зазвичай знаходяться в інтервалі 10-100%. Використовувані одиниці 
вимірювання - відсотки (%). 
 
Регулювання 

 

 
 Використовуйте контроль посилення, щоб змінити значення. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Після коригування коефіцієнта посилення може знадобитися відрегулювати рівень потужності. Якщо ви 
збільшуєте коефіцієнт посилення, можливо, вам знадобиться знизити рівень потужності. Якщо ви збільшуєте 
рівень потужності, вам може знадобитися зменшити коефіцієнт посилення. Зверніть увагу, що коригування 
регулювання посилення не змінюють форму кривої TGC (компенсація збільшення часу). Контроль посилення 
регулює загальний коефіцієнт посилення, тоді як регулятори TGC регулюють посилення на відповідних 
глибинах. 
 
Підказки 
 
Для автоматичного регулювання посилення режиму B, TGC та динамічного діапазону використовуйте кнопку 
"Автоматичне налаштування" на верхній панелі програмного забезпечення (гаряча клавіша "F12"). Під час 
оптимізації зображення тримайте зонд на анатомічній структурі, що цікавить, і не переміщуйте його. Зверніть 
увагу, що наявність автоматичної оптимізації зображення залежить від використовуваного ультразвукового 
сканера. 
Завжди оптимізуйте коефіцієнт посилення, перш ніж збільшувати рівень потужності. 
 

10.1.6. Зміна напрямку сканування 
 

Опис 
 
Керування зміною напрямку сканування (реверс) дозволяє змінювати напрямок сканування ультразвуку без 
обертання зонда. Використовуйте цю функцію, коли ви хочете сканувати анатомічно правильне ультразвукове 
зображення без обертання зонда. 
 
Регулювання 

 

Щоб змінити напрямок сканування, поставте галочку "Змінити напрямок 
сканування". 

 
Відносини до інших органів управління 
 
У деяких випадках (наприклад, для гінекологічних обстежень) ви також можете повернути ультразвукове 
зображення за допомогою елемента "Повернути зображення". 
 
Обережність 
 
Під час сканування слід дотримуватися маркера напрямку сканування на ультразвуковому зображенні, щоб 
уникнути можливої плутанини. 
 

10.1.7. Гармонічне зображення частоти і тканини (THI) 
 

Опис 
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Частота - характеристика, яка визначає роздільну здатність ультразвукового сигналу. Більш високі частоти 
збільшують роздільну здатність вхідного ультразвукового сигналу, але зменшують видимість досліджуваних 
тканин на більшій глибині. Для дослідження тканин, виявлених на невеликій глибині, використовують більші 
частоти, а при огляді тканин на більшій глибині краще використовувати невеликі частоти.  
Тканинна гармонічна візуалізація (THI) - це техніка візуалізації в режимі B, яка зменшує шум і захаращення 
ультразвукового зображення за рахунок поліпшення співвідношення сигнал / шум та роздільну здатність. THI 
використовує дві різні частоти для передачі та прийому ультразвукового сигналу. Частота прийому вдвічі 
перевищує частоту передачі. Функція THI не є обов'язковою. ІТХІ - ТІ імпульсна інверсія. 
 
Значення 
 
 Доступні значення частоти залежать від типу використовуваного зонда та формувача променя. 
Використовувані одиниці вимірювання - мегагерц (МГц). 
 
Регулювання 

 

 
Використовуйте регулятор частоти для зміни значень. Якщо функція THI 
доступна, її можна увімкнути, вибравши відповідну частоту із позначкою THI. 

 
Якщо в програмному забезпеченні "Меню-> Інструменти-> Опції-> Регулювання сканування-> В-режимі" 
ввімкнено опцію "Використовувати окрему частоту В у кольорових допплерівських, дуплексних, триплексних 
режимах", програмне забезпечення зберігає окремі значення B частоти для B, Color Доплерівський, дуплексний 
і триплексний режими. В іншому випадку використовується однакова B частота у всіх режимах. 
 
Біоефекти 
 
Регулювання частоти може змінювати значення TI та MI. 
 

10.1.8. Кут (опція) 
 

Опис 
 
Керування кутом (якщо є) дозволяє змінювати кут повороту ультразвукового променя, якщо використовується 
лінійний зонд та стандартний тип сканування в режимі B, а також змінювати кут WideView (трапеція), якщо 
використовується тип сканування в режимі B WideView (трапеція) . 
 
Значення 
 
Доступні значення кута залежать від використовуваного типу сканування в режимі B, зонда та від формату 
променя. Використовувані одиниці вимірювання - градуси (0). 
 
Регулювання 

 

 
 Використовуйте керування кутом, щоб змінити значення. 

 

10.1.9. Усереднення кадрів 
 

Опис 
 
Усереднення кадрів - це технологія обробки зображень, яка дозволяє отримувати більш плавні, м'які 
зображення та зменшує шум зображення ультразвуку шляхом усереднення кількох послідовних кадрів 
ультразвукового зображення разом. Використовуйте більш високі середні значення кадру для отримання більш 
плавних зображень. 
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Значення 
 
 Доступні значення можуть відрізнятися залежно від типу зонда, але зазвичай доступні такі значення: 0, 
2, 3, ..., 8. Ці значення означають кількість усереднених кадрів. Значення, позначене як 0, означає, що 
усереднення кадру не використовується. 
 
Регулювання 

 

 
Використовуйте елемент управління усередненням кадру, щоб змінити 
рівень усереднення кадру. 

 
Обережність 
 
Зверніть увагу, що більш високі середні значення кадрів не тільки роблять ультразвукові зображення більш 
гладкими, але й можуть приховувати невеликі деталі зображення. Усереднення кадрів може дещо зменшити 
частоту кадрів. 
 

10.1.10. Огляд області 
 

Опис 
 
Елемент керування зоною перегляду регулює ширину поля зору (кут сканування). Збільште область перегляду 
для перегляду великих об'єктів. Ви можете зменшити зону зору, щоб отримати більше частоти кадрів при 
спостереженні за швидко рухаються тканинами, такими як серце. 
 
Значення 
 
Діапазон значень, що зазвичай є 50-100%. Використовувані одиниці вимірювання - відсотки (%). 
 
Регулювання 

 

 
Використовуйте керування зоною перегляду, щоб змінити область 
перегляду. 

 
Біоефекти 
 
Налаштування області перегляду можуть змінювати значення TI та MI. 
 

10.1.11. Відхилення 
 

Опис 
 
Відхилення ультразвукового сигналу - це обробка, яка змінює діапазон значень прийнятого ультразвукового 
сигналу. Взагалі ця обробка використовується для зменшення видимості шумів на ультразвукових зображеннях. 
 
Значення 
 
Діапазон значень, як правило, становить 0-32. Значення означає, на якому рівні відхилені значення сірої шкали. 
Значення 0 означає, що відхилення не проводиться. Більш високі значення означають, що більше даних 
відкидається. 
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Регулювання 

 

 
Використовуйте елемент "Відхилення", щоб змінити значення відхилення. 

 

10.1.12.  Покращення зображення 
 
Опис 
 
Ультразвукові зображення можуть бути покращені за допомогою згладжуючих фільтрів, що видаляють шум, 
або за допомогою фільтрів для заточення, що покращують видимість межі тканини (наприклад, для судин). 
 
Значення 
 
Програмне забезпечення відображає покажчики доступних методів покращення зображення. 
 
Регулювання 

 

 
 
Щоб увімкнути поліпшення зображення, поставте галочку на прапорець 
"Увімкнути". Потім виберіть потрібний спосіб удосконалення за допомогою 
елемента керування "Метод". 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Увімкнене покращення зображення може зменшити частоту кадрів. Якщо ви хочете, щоб більша частота кадрів, 
вам може знадобитися вимкнути покращення зображення. 
 

10.1.13. Скорочення п'ятнистості: плагін PureView, ClearView 
(опція) 

 
Опис 
 
PureView, ClearView (опція) та інші методи - це методи покращення зображення, які можна використовувати 
для зменшення шуму спекл і перегляду більш плавних зображень ультразвуку. 
 
Цінності 
 
Доступні значення залежать від використовуваної конфігурації програмного забезпечення та обладнання та від 
зондів ультразвуку. Відображені значення означають рівень фільтрації п’ятен. 
 
Регулювання 
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 Щоб увімкнути покращення зображення Speckle Reduction, поставте 
галочку на прапорець "Enable" CheckBox. Потім виберіть потрібний рівень 
фільтрування та метод, використовуючи керування "Рівень". 
Функція ClearView не є обов'язковою (вимагає додаткового модуля модуля). 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Увімкнене зменшення прядок може значно знизити частоту кадрів і уповільнити роботу програмного 
забезпечення (коригування параметрів сканування, зміна режимів сканування). Якщо ви хочете збільшити 
частоту кадрів, можливо, вам доведеться відключити зменшення спекл (видаліть галочку з поля "Увімкнути" 
CheckBox). 
Обережність 
 
Зверніть увагу, що фільтри зменшення спекл не тільки роблять ультразвукові зображення більш гладкими, але й 
можуть приховувати невеликі деталі зображення. 
 

10.1.14. Щільність ліній (опція) 
 

Опис 
 
Щільність ліній регулює кількість ультразвукових променів, які використовуються для сканування 
ультразвукових зображень. Використовуйте більш високу щільність під час перегляду дрібних предметів. 
Менша щільність дозволяє збільшити частоту кадрів і може використовуватися при перегляді швидко рухомих 
предметів (наприклад, серця). 
 
Значення 
 
Доступні значення щільності ліній залежать від використовуваного ультразвукового сканера та зонда і можуть 
бути такими: низький, середній, середній S, стандартний, стандартний S, високий. "Низький" означає меншу 
кількість рядків, "Високий" означає більшу кількість рядків, літера "S" означає більшу швидкість сканування. 
 
Регулювання 
 

 

 
Використовуйте регулювання густини ліній для зміни щільності ліній. 
 
 

 
Біоефекти 
 
 Регулювання щільності ліній може змінювати значення TI та MI. 
 

10.1.15. Режим з декількома променями (опція) 
 

Опис 
 
Керування режимом використання багатопроменевого режиму дозволяє збільшувати частоту кадрів за 
допомогою паралельного формування пучка, що дозволяє отримувати кілька променів ультразвуку від одного 
переданого імпульсу. Використовуйте цю функцію, коли ви хочете збільшити частоту кадрів. Ця методика 
призводить до компромісу якості зображення. 
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Регулювання 

 

Щоб увімкнути режим багатопроменевого режиму, поставте прапорець у 
пункті "Використовувати режим багатопроменевої передачі". 

 
Біоефекти 
 
 Використання режиму багатопроменевого режиму може змінити значення TI та MI. 

10.1.16. Негатив 
 
Опис 
 
Для того, щоб перевернути палітру зображення ультразвуку (змінити темно-сіру шкалу на світлу і навпаки), ви 
можете скористатися елементом управління негативом. 
 
Регулювання 

 

 
 Щоб перевернути палітру, поставте галочку на "Негатив" CheckBox. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Зміна негативного значення впливає на відображення палітри на інших елементах керування (наприклад, 
керування палітрою). 
 

10.1.17. Повернуте зображення 
 

Опис 
 
Для деяких видів обстежень (наприклад, гінекологічних оглядів) ви можете побачити зображення ультразвуку, 
обернене, наприклад, на 180 градусів. Це можна зробити за допомогою регулювання обертання зображення. 
 
Значення 
 
Доступні кути повороту - 00, 900, 1800, 2700. Використовувані одиниці вимірювання - градуси (0). 
 
Регулювання 

 

 
Для того, щоб повернути зображення ультразвуку проти годинникової 
стрілки на певний кут, поставте галочку на відповідній CheckBox Rotate 
Image. Якщо ультразвукове зображення не слід обертати, поставте галочку 
"00". 

 
Відносини до інших органів управління 
 
У деяких випадках після використання регулювання кута повороту ви можете скорегувати напрямок сканування 
ультразвуку за допомогою керування "Змінити напрямок сканування". 
 
Обережність 
 
Під час сканування слід дотримуватися маркера напрямку сканування на ультразвуковому зображенні, щоб 
уникнути можливої плутанини. 
 

10.1.18. Палітра 
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Опис 
 
Програмне забезпечення дозволяє регулювати палітру ультразвукового зображення за допомогою гамми, 
яскравості та контрастності. Регулювання гамми змінює значення сірого масштабу ультразвукового зображення 
нелінійним шляхом піднесення нормованих значень до потужності обраного значення гамма. Щоб зробити 
ультразвукове зображення світлішим, ви можете збільшити значення яскравості. Збільшуючи значення 
контрастності, ви можете збільшити різницю між значеннями шкали сірого зображення та зробити зображення 
ультразвуку чіткішим. 
 
Регулювання 

 

Для того, щоб відрегулювати палітру зображення режиму B, відкрийте ліву 
панель Палітри ControlBar, натиснувши кнопку «Палітра керування» 

 в нижній частині програмного забезпечення ToolBar або на гарячій 
клавіші "6". Усередині відкритого ліворуч ControlBar ви знайдете керування 
палітрою. За допомогою цього елемента керування ви можете налаштувати 

зображення-гамму , яскравості , контраст  або натисніть кнопку "За 
замовчуванням", щоб використовувати палітру за замовчуванням. Корекція 
гамми не використовується, якщо вибрано рівень 1, корекція яскравості не 
використовується, якщо вибрано рівень 0, а корекція контрасту не 
використовується, якщо вибрано рівень 0. 
Кнопка «Додатково…» відкриває діалогове вікно, яке дозволяє створювати 
та активувати потрібні гамма-криві. Для продовження роботи діалогове 
вікно "Додатково" необхідно закрити. 

 
Підказки 
 
 Перш ніж коригувати ультразвукове зображення Gamma, Brightness або Contrast, рекомендується 
виконати правильну корекцію зображення ультразвуку за допомогою регуляторів посилення, TGC, живлення та 
динамічного діапазону. 

10.1.19.  Складений кут 
 
Опис 
 
Елемент керування складеним кутом регулює ширину поля зору, коли використовується складний тип 
сканування. 
 
Значення 
 
Доступні складові кути - 50, 100, 150, 200. Використовувані одиниці вимірювання - градуси (0). 
 
Регулювання 

 

Використовуйте керування сполученим кутом, щоб змінити значення. Цей 
елемент керування доступний в опціях програмного забезпечення (Меню-> 
Інструменти-> Опції-> Контроль сканування-> В-режим). 

 

10.1.20. Номер складених рамок 
 

Опис 
 
Контроль кількості складених кадрів регулює кількість ультразвукових кадрів, які використовуються для 
формування складового зображення. 
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Значення 
 
Наявні значення можуть відрізнятися залежно від типу зонда та променевого формувача. Доступні значення 
можуть становити 2, 3, 4, 5 кадрів. 
 
Регулювання 

 

Використовуйте керування числом складених рамок, щоб змінити значення. 
Цей елемент керування доступний в опціях програмного забезпечення 
(Меню-> Інструменти-> Опції-> Контроль сканування-> В-режим). 

 
 

10.1.21. Скорочення спекл для складеного режиму 
 

Опис 
 
Контроль режиму Speckle Reduction for Compound (Режим скорочення) для налаштування режиму Speckle 
Reduction встановлюється, коли вибрано тип «Compound scanning». Коли тип комплексного сканування 
вимкнено, програмне забезпечення відновлює раніше використаний рівень зменшення спекл. 
 
Значення 
 
Доступні значення залежать від використовуваної програмної / апаратної конфігурації та від ультразвукових 
зондів. Відображені значення означають рівень фільтрації спекл. 
 
Регулювання 

 

 
Скористайтеся скороченням спекл для управління в 
режимі складання, щоб змінити значення. Цей елемент 
керування доступний в опціях програмного забезпечення 
(Меню-> Інструменти-> Опції-> Контроль сканування-> В-
режим). 
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10.2. Налаштування керування режимом M 
 

 Для налаштування елементів керування в режимі M відкрийте ліву частину M елементів керування 

ControlBar, натиснувши кнопку «M управління»  в нижній частині програмного забезпечення ToolBar 
або на гарячій клавіші "2". 
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10.2.1. M-рядок 
 
Опис 
 
Положення M-рядка (M-курсор) визначає, яка лінія сканування використовується для отриманої інформації про 
режим M. 
 
Регулювання 

 

 
Щоб відрегулювати положення M-лінії, використовуйте клавішу управління 
"Положення лінії" або натисніть ліву кнопку миші на зображенні 
ультразвуку, коли М-лінія активна. 

 
Підказки 
 
Активний інструмент видно у верхньому правому куті верхньої панелі інструментів. 
Якщо інструмент M-рядка не вибрано (наприклад, тому, що використовувався масштабування чи інший 

інструмент), ви можете вибрати інструмент M-рядок, натиснувши кнопку "M управління"  в нижній 
частині програмного забезпечення ToolBar або на гарячій клавіші "2". 
 

10.2.2. Швидкість розгортки 
 
Опис 
 
Швидкість розгортки визначає, наскільки швидко знімається M-режим (часова шкала) і змінюється частота 
зйомки променів М режиму. Менші значення часу означають, що M-зображення заповнюватиметься швидше, а 
більші часові значення означають, що M-зображення заповнюватиметься меншою швидкістю. 
 
Значення 
 
 Значення залежать від використовуваних параметрів сканера та програмного забезпечення. 
Використовувані одиниці вимірювання - секунд (и). 
 
Регулювання 

 

 
Щоб змінити значення швидкості розгортки, використовуйте керування 
"Швидкість розгортки". Менші значення означають швидше оновлення M 
зображення. 
 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Коли змінено значення швидкості зачистки, пам'ять синдрому очищається. 
 
Біоефекти 
 
Регулювання швидкості підмітання може змінити значення TI та MI. 

10.2.3. Посилення 
 
 Регулює посилення режиму B. Див. Опис режиму посилення посилення B.
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10.2.4. Відхилення 
 

Опис 
 
Відхилення ультразвукового сигналу - це тип обробки, який змінює діапазон значень прийнятого 
ультразвукового сигналу. Взагалі ця обробка використовується для зменшення видимості шуму ультразвукового 
зображення. 
 
Значення 
 
Діапазон значень, що зазвичай є 0-32. Рівень 0 означає, що відхилення не використовується. 
 
Регулювання 

 

 
Для зміни значень відхилення використовуйте елемент відхилення. 

 

10.2.5. Яскравість 
 

Опис 
 
Щоб ультразвукове зображення в режимі M виглядало світлішим, ви можете збільшити значення яскравості. 
 
Регулювання 

 

 
Для регулювання яскравості використовуйте регулятор яскравості. Корекція 
яскравості не використовується, якщо значення встановлено на 0%. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Яскравість також можна регулювати за допомогою елементів керування Palette. 

10.2.6. Негатив 
 
Опис 
 
Для інвертування палітри зображень ультразвукового режиму M можна скористатися керуванням "Негатив". 
 
Регулювання 

 

 
Щоб перевернути палітру, поставте галочку на "Негатив" CheckBox. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Зміни в негативному значенні впливають на відображення палітри на інших елементах керування (наприклад, 
керування палітрою). 
 

10.2.7. Частота 
 

 Регулятор частоти регулює частоту режиму B. Див. Опис режиму регулювання частоти B. 
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10.2.8. Палітра 
 

Опис 
 
Програмне забезпечення дозволяє регулювати палітру зображень ультразвуку за допомогою гамми, яскравості 
та контрастності. Налаштування гамми змінюють значення сірого масштабу зображення ультразвуку нелінійним 
шляхом піднесення нормованих значень до потужності вибраного значення гамма. Щоб зробити ультразвукове 
зображення світлішим, ви можете збільшити значення яскравості. Збільшуючи значення контрастності, ви 
можете збільшити різницю між значеннями шкали сірого зображення та зробити зображення ультразвуку 
чіткішим. 
 
Регулювання 

 

 
 Щоб відрегулювати палітру зображення режиму M, відкрийте ліву 
панель Palettes ControlBar, натиснувши кнопку "Палітра керування" 

 в нижній частині програмного забезпечення ToolBar або на гарячій 
клавіші "6". Усередині відкритого ліворуч ControlBar ви знайдете керування 
палітрою. За допомогою цього керування ви можете налаштувати гамму 

зображень , яскравості , контраст  або натисніть кнопку "За 
замовчуванням", щоб використовувати палітру за замовчуванням. Корекція 
гамми не використовується, якщо вибрано рівень 1, корекція яскравості не 
використовується, якщо використовується рівень 0, а корекція контрасту не 
використовується, якщо використовується рівень 0. 
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10.3. Налаштування керування кольором доплерівського режиму 
 

 Для налаштування елементів керування кольоровим допплером відкрийте ліву частину кольорового 
доплерівського контролю ControlBar, натиснувши кнопку «Кольорові доплерівські елементи керування» 

 в нижній частині програмного забезпечення ToolBar або на гарячій клавіші "3". Ця кнопка також може 
бути використана для вибору інструменту позиціонування кольорового допплера (активний інструмент 
показаний у верхньому правому куті ToolBar). Всередині кольорової доплерографії ControlBar елементи 
керування поділяються на наступні 2 сторінки: 

   
 
 Зверніть увагу, що режим кольорового допплера необов’язковий (опція) і тому може бути 
недоступним. 
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10.3.1. PRF (Частота повторення пульсу) 
 
Опис 
 
Регулювання частоти повторення імпульсу (PRF) змінює відображений діапазон швидкостей. Діапазон 
швидкостей показано в кГц. ФРП повинен бути встановлений досить високо, щоб не допустити згладжування. 
Якщо кров рухається швидше, ніж частота повторення імпульсу, доплерівський дисплей буде псевдонімом у 
режимі CFM або спрямованого доплерівського харчування. Згладжування не відбувається, якщо 
використовується режим живлення Доплера. Якщо значення PRF встановлено занадто високо, потік низької 
швидкості може бути не видно. Зміна PRF може вплинути на частоту кадрів і настінний фільтр. 
 
Значення 
 
Значення PRF доступні в інтервалі 0,5-10 кГц. Використовувані одиниці вимірювання - кілогерц (кГц). 
 
Регулювання 

 

 
 Використовуйте керування PRF для зміни значень. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Зміна PRF може вплинути на частоту кадрів і настінний фільтр. 
Коли значення PRF буде змінено, пам'ять синдрому очищається. 
 
Підказки 
 
Завжди оптимізуйте акустичну потужність після збільшення PRF. 
 
Біоефекти 
 
Зміна діапазону PRF може змінити TI та / або ІМ. Дотримуйтесь відображення на виході для можливих ефектів 

10.3.2. Посилення 
 
Опис 
 
Налаштування кольору посилення збільшує або зменшує посилення повертаючого ультразвукового ехосигналу 
в режимі кольорового доплера. Налаштування кольорового посилення дозволяє контролювати кількість 
кольору в посудині. Коефіцієнт посилення повинен бути встановлений досить високо, щоб досягти гарного 
наповнення кольору всередині посудини, але не надто високим, щоб уникнути шуму доплерівського 
зображення. 
 
Значення 
 
Доступні значення посилення зазвичай знаходяться в інтервалі 10-100%. Використовувані одиниці вимірювання 
- відсотки (%). 
 
Регулювання 

 

 
 Використовуйте регулятор посилення для зміни значень. 
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Відносини до інших органів управління 
 
Після коригування коефіцієнта посилення може знадобитися відрегулювати потужність. Якщо ви збільшуєте 
коефіцієнт посилення, рівень виходу, як правило, може бути знижений для отримання еквівалентної якості 
зображення. 
Щоб виконати автоматичне регулювання посилення кольорового доплера, натисніть кнопку "Автоматичне 
налаштування" на верхній панелі програмного забезпечення (гаряча клавіша "F12"). Під час оптимізації 
зображення тримайте щуп нерухомо на посудині і не переміщуйте його. 
 
Підказки 
 
Завжди оптимізуйте коефіцієнт посилення, перш ніж збільшувати потужність. 
Якщо відрегульоване значення коефіцієнта посилення кольорового допплера не створює бажаної чутливості до 
кольору, можливо, вам потрібно збільшити значення розміру пакету кольорових доплерівських програм у меню 
програмного забезпечення (Меню-> Інструменти-> Опції-> Контроль сканування-> Кольоровий доплерівський 
режим). 
 
Біоефекти 
 
Коефіцієнт посилення не впливає на акустичну потужність. Після збільшення коефіцієнта посилення рівень 
вихідної потужності, як правило, може бути знижений для отримання еквівалентної якості зображення. 
 

10.3.3. Потужність 
 

Опис 
 
Регулювання потужності збільшує або зменшує акустичну потужність ультразвукового сигналу. 
 
Значення 
 
Доступні значення потужності зазвичай знаходяться в інтервалі 10-100%. Використовувані одиниці вимірювання 
- відсотки (%). Для сканерів SmartUs значення потужності знаходяться в інтервалі [-20; 0] дБ (децибел). 
 
Регулювання 

 

 
 Використовуйте регулятор живлення, щоб змінити значення. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Після налаштування потужності вам може знадобитися відрегулювати коефіцієнт посилення. Якщо ви зменшите 
потужність, вам може знадобитися збільшити коефіцієнт посилення. Якщо ви збільшуєте потужність, можливо, 
вам знадобиться зменшити коефіцієнт посилення. 
 
Підказки 
 
Завжди оптимізуйте коефіцієнт посилення, перш ніж збільшувати потужність. 
 
Біоефекти 
 
Зміна потужності може змінити TI та / або ІМ. Дотримуйтесь відображення на виході для можливих ефектів. 
 

10.3.4. Масштаб 
 

Опис 
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 Налаштування масштабу збільшують або зменшують рівень потужності, що візуалізується в режимах 
Power Doppler (PDI) та в режимі спрямованого доплерівського живлення (DPDI). 
 
Значення 
 
 Доступні значення масштабу зазвичай знаходяться в інтервалі 1-10. Це значення є невимірним. 
 
Регулювання 

 

Використовуйте керування масштабом, щоб змінити значення. Цей елемент 
керування доступний в опціях програмного забезпечення (Меню-> 
Інструменти-> Опції-> Керування скануванням-> Кольоровий доплерівський 
режим). 

 
Відносини до інших органів управління 

Після налаштування шкали може знадобитися коригування коефіцієнта посилення. Якщо ви зменшите 
масштаб, вам може знадобитися збільшити коефіцієнт посилення. Якщо ви збільшите масштаб, 
можливо, вам знадобиться зменшити коефіцієнт посилення. 

10.3.5. Щільність ліній 
 
Опис 
 
 Регулювання щільності ліній оптимізує частоту кадрів кольорового допплера або просторове дозвіл для 
найкращого кольорового зображення. Більш високі значення щільності створюють зображення з кращим 
просторовим дозволом, а нижчі значення щільності рядків створюють зображення з більшою швидкістю кадрів. 
 
Значення 
 
 Значення щільності ліній зазвичай доступні в інтервалі 1-7. Це значення є невимірним. 
 
Регулювання 
 

 

 Для зміни значень використовуйте регулятор густини ліній. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Щільність ліній змінює частоту кадрів. 
 
Біоефекти 
 
Регулювання щільності ліній може змінити TI та / або ІМ. Дотримуйтесь відображення на виході для можливих 
ефектів 

10.3.6.  Режим з декількома променями (опція) 
Опис 
 
Контроль режиму використання багатопроменевого режиму дозволяє збільшити частоту кольорових 
доплерівських кадрів за допомогою паралельного формування пучка, що дозволяє отримувати кілька променів 
ультразвуку від одного переданого імпульсу. Використовуйте цю функцію, коли ви хочете збільшити частоту 
кадрів. Ця методика призводить до компромісу якості зображення. 
 
Регулювання 

 
Щоб увімкнути режим багатопроменевого режиму, поставте прапорець у 
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пункті "Використовувати режим багатопроменевої передачі". 
 
 
Біоефекти 
 
 Використання режиму багатопроменевого режиму може змінити значення TI та MI. 
 

10.3.7. Розмір і положення вікна кольорового допплера 
 

Опис 
 
Під час використання режиму кольорового допплера потрібно відрегулювати розмір та положення вікна 
кольорового допплера, щоб розмістити його у тому місці, де знаходиться анатомічна структура, що цікавить. 
Зверніть увагу, що менші розміри вікон дозволяють досягти більш високої частоти кадрів. 
 
Значення 
 
Для ультразвукових сканерів SmartUs та ArtUs мінімально дозволена ширина вікон кольорового доплера 
становить 8 мм для лінійних зондів, 20 мм для опуклих зондів, 15 мм для мікровипуклих та фазових зондів 
масивів. 
 
Регулювання 

 

 Для вибору заздалегідь визначеного розміру кольорового 
допплерівського вікна використовуйте керування "Розмір вікна". Він вибере 
розмір вікна залежно від поточного розміру зображення в режимі B. 
Щоб відрегулювати положення вікна, поставте галочку на елемент 
"Положення" (якщо він ще не поставлений) та використовуйте кнопки, 
розташовані нижче цього елемента управління. 
Щоб відрегулювати розмір вікна, поставте галочку на контролі "Розмір" 
(якщо вона ще не поставлена) та скористайтесь кнопками, розташованими 
під цим елементом управління. 
Альтернативним способом зміни положення активного вікна доплерівського 
режиму є вибір інструмента «Вікно кольорового доплера» (гаряча клавіша 
«3»), переміщення курсору миші над вікном Доплера, натискання лівою 
кнопкою миші, перетягування вікна на потрібне розташування та знову 
натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити позиціонування вікна. Якщо під 
час позиціонування вікна обертається колесо миші, воно змінює розмір 
вікна Доплера. Розмір вікна Доплера також можна змінити за допомогою 
курсору миші. Щоб змінити розмір вікна, перемістіть курсор миші на 
потрібну межу вікна Доплера, натисніть ліву кнопку миші, перетягніть межу 
до потрібного місця та ще раз натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити 
зміну розміру. 

 
 Заздалегідь задані розміри вікон кольорового допплера можна додавати або змінювати за допомогою 
програмних опцій (Меню-> Інструменти-> Опції-> Контроль сканування-> Кольоровий доплерівський режим), де 
розмір вікна Кольорового допплера визначається у відсотках до зображення B-режиму. розміри. 
 
Відносини до інших органів управління 
 
Зміна розміру вікна кольорового допплера впливає на частоту кадрів. 
Коли розмір або положення вікна кольорового допплера змінюються, пам'ять кіно очищається. 
 
Біоефекти 
 
Регулювання розміру доплерівського вікна може змінити значення TI та MI. 
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10.3.8.  Усереднення кольорів 
 
Опис 
 Налаштування кольорів усереднення збільшує або зменшує час відображення кольору на зображенні 
Кольоровий допплер. Більш високі рівні усереднення означають, що колір відображається довше, тоді як 
нижчий рівень усереднення забезпечує більші зміни кольорів. 
 
Значення 
 
 Доступні значення усереднення кольорів зазвичай знаходяться в інтервалі 0-7. Це значення є 
невимірним. 
 
Регулювання 

 

 
Використовуйте керування усередненням кольорів для зміни значень. 

 
Підказки 
 
Зробіть компроміс між якістю кольору та швидкістю зміни кольору в кольоровому доплерографічному 
зображенні. 
 

10.3.9. Динамічний діапазон 
 

Опис 
 
Налаштування динамічного діапазону збільшують або зменшують діапазон потужності, що візуалізується в 
режимах Power Doppler і Directional Power Doppler. 
 
Значення 
 
Доступні значення динамічного діапазону зазвичай знаходяться в інтервалі 2-40 дБ. Використовувані одиниці 
вимірювання - децибели (дБ). 
 
Регулювання 

 

Використовуйте керування динамічним діапазоном, щоб змінити значення. 
Цей елемент керування доступний в опціях програмного забезпечення 
(Меню-> Інструменти-> Опції-> Керування скануванням-> Кольоровий 
доплерівський режим). 

 
Відносини до інших органів управління 
 

Після настройки динамічного діапазону вам може знадобитися налаштувати посилення або масштаб. 
Якщо ви збільшуєте динамічний діапазон, вам може знадобитися зменшити посилення або масштаб в разі 
зашумленних доплеровских зображень. 
 

10.3.10. Настінний фільтр 
 

Опис 
 Регулювання настінного фільтра збільшує або зменшує частоту відсічення настінного фільтра 
(високочастотного фільтра), що виключає небажані низькочастотні, високоінтенсивні сигнали з тканин або рух 
стіни. Збільшення настінного фільтра зменшує показ руху тканини з низькою швидкістю. Опускання настінного 
фільтра відображає більше інформації, але більше руху тканини стінки також відображатиметься. 
 
Значення 
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 Доступні значення настінного фільтра зазвичай знаходяться в інтервалі 5-15% PRF. Використовувані 
одиниці вимірювання - відсоткове співвідношення (%) КВП. 
 
 
 
 
 
 
Регулювання 

 

 
Використовуйте керування настінним фільтром, щоб змінити значення. 

 
Підказки 
 
Використовуйте настінний фільтр, який достатньо високий, щоб усунути захаращення, але досить низький, щоб 
відобразити необхідну інформацію про кольоровий допплер. 
 

10.3.11. Кут управління 
 

Опис 
 
Регулювання кута регулювання лінійних зондів спрямовує курсор Доплера вліво / вправо на 10 градусів. Цей 
елемент управління може бути використаний для досягнення бажаного кута між кольоровим доплерівським 
променем і потоком. 
 
Значення 
 
Доступні значення кута управління - 0, ± 10 градусів. Використовувані одиниці вимірювання - градуси (0). 
 
Регулювання 

 

 
Використовуйте керування кутом управління, щоб змінити значення. 

 
Біоефекти 
 
Регулювання кута управління може змінити TI та / або ІМ. Дотримуйтесь відображення на виході для можливих 
ефектів 
 

10.3.12. B / Пріоритет кольору 
 

Опис 
 
В / Коригування пріоритету кольору збільшує або зменшує рівень зображення в режимі B, коли інформація про 
кольори перезаписує інформацію B-Mode. Якщо ви хочете бачити більше потоку кольорів у зоні значної 
яскравості B-режиму, збільште пріоритет B / Colour. Якщо ви хочете покращити обмеження відображення 
потоку всередині посудин, зменшіть пріоритет B / Colour. 
 
Значення 
 
Доступні значення B / Colour Priority зазвичай знаходяться в інтервалі 0-255. Це значення є невимірним. 
 
Регулювання 
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Використовуйте керування пріоритетом B / Color, щоб змінити значення. 

 
 

10.3.13. Колірний поріг 
 

Опис 
 
Коригування порогу кольору збільшує або зменшує рівень кольорових даних, нижче якого інформація про 
кольори не відображається. Використання низьких значень відображає більше кольору, а використання 
високих значень відображає більше даних B-Mode. 
 
Значення 
 
Доступні значення кольорового порогу зазвичай знаходяться в інтервалі 1-64. Це значення є невимірним. 
 
Регулювання 

 

 
Використовуйте керування Поріг кольору, щоб змінити значення. 

 

10.3.14. Базова лінія 
 

Опис 
 
Базові корективи збільшують або зменшують частину кольорових доплерівських даних, яка відображається як 
відповідна позитивній (прямому потоку) або негативній (зворотній потік) швидкості. Змінюючи Базову лінію, 
можна мінімізувати згладжування, показуючи більший діапазон прямого потоку відносно зворотного потоку, 
або навпаки. 
 
Значення 
 
Доступні базові значення зазвичай знаходяться в інтервалі 0-255. Це значення є невимірним. 
 
Регулювання 

 

 
 Використовуйте керування Baseline для зміни значень. 

 
Підказки 
 
Альтернативний спосіб коригування базової лінії CFM - натискання на її зображення за допомогою правої 
кнопки миші. 
 

10.3.15. Частота 
 

Опис 
 
Частота - характеристика, яка визначає роздільну здатність ультразвукового сигналу. Більш високі частоти 
збільшують роздільну здатність вхідного ультразвукового сигналу, але зменшують видимість досліджуваних 
тканин на більшій глибині. Для дослідження тканин на менших глибинах використовують більші частоти, а для 
дослідження тканин на більшій глибині використовують менші частоти. 
 
Значення 
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Доступні значення частоти залежать від типу використовуваного зонда та формувача променя. Використовувані 
одиниці вимірювання - мегагерц (МГц). 
 
 
 
Регулювання 

 

 
 Використовуйте регулятор частоти для зміни значень. 

 
Біоефекти 
 
 Регулювання частоти може змінювати значення TI та MI. 
 

10.3.16. Розмір пакету (Якість кольору) 
 

Опис 
 
Елементи керування розміром пакета дозволяють змінювати інтенсивність кольорів у режимі кольорового 
доплерівського режиму. Більші значення збільшують чутливість до кольорових доплерів, але частота кадрів 
знижується. Після зміни цього параметра вам може знадобитися відрегулювати посилення кольорового 
допплера. 
 
Значення 
 
Доступні значення розміру пакета залежать від типу використовуваного формувача променя і знаходяться в 
інтервалі 8-16. Це значення є невимірним. 
 
Регулювання 

 
 

 

 
Розмір пакета може бути обраний у меню програмного забезпечення 
(Меню-> Інструменти-> Опції-> Контроль сканування-> Режим кольорового 
допплера). 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Регулювання розміру пакета впливає на частоту кадрів. 
 

10.3.17. Просторова фільтрація 
 

Опис 
 
Просторова фільтрація дозволяє отримати більш плавні кольорові доплерівські зображення. Більш високі 
значення цього параметра покращують зображення кольорового допплера, але роздільна здатність 
зображення кольорового доплера зменшується. 
 
Значення 
 
Кількість доступних просторових фільтрів залежить від форматора променя та зонда. 
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Регулювання 

 

 
Просторову фільтрацію можна ввімкнути / вимкнути, а спосіб фільтрації 
можна вибрати в програмних опціях (Меню-> Інструменти-> Опції-> 
Контроль сканування-> Режим кольорового допплера). 

 

10.3.18. Довжина пульсу 
 

Опис 
 
Контроль довжини імпульсу дозволяє регулювати роздільну здатність зображення кольорового допплера. 
Збільшення довжини імпульсу збільшує як чутливість, так і якість зображення, але також збільшує TI та ІМ. 
Збільшення довжини імпульсу може включати автоматичне зниження потужності. 
 
Значення 
 
Доступні значення довжини імпульсу залежать від використовуваного формувача променя та зонда. Значення 
довжини пульсу зазвичай знаходяться в інтервалі 2-8. 
 
Регулювання 

 

Довжину імпульсу можна відрегулювати за допомогою програмних 
параметрів (Меню-> Інструменти-> Опції-> Контроль сканування-> Режим 
кольорового доплера). 

 

10.3.19. CFM, PDI, DPDI Кольорові карти 
 
Опис 
 
Ці елементи керування дозволяють вибрати конкретну кольорову карту. У режимах CFM та спрямованого 
доплерівського живлення потік відображається як синій, що відходить від зонда, і червоний, що прямує до 
зонда. У режимі CFM діапазон відображених швидкостей відображається на кольоровій карті. У силовому 
доплерографії карта вказує значення потужності незалежно від напрямку потоку. У Доплерографій спрямованої 
потужності на карті вказуються значення потужності, а також вказується напрям потоку - червона частина карти 
відповідає потоку у напрямку зонда, а синя частина відповідає потоку від зонда. У режимах доплерівського та 
силового доплерівського режиму виводиться мінімальна швидкість, що відповідає частоті відключення 
настінного фільтра. 
 
Регулювання 

 

 

 Щоб налаштувати кольорову карту поточного режиму сканування 
(CFM, PDI, DPDI), відкрийте ліву панель управління Palettes ControlBar, 

натиснувши кнопку «Палітра керування»  в нижній частині 
програмного забезпечення ToolBar або на гарячій клавіші "6". Всередині 
відкритого лівого панелі управління ви знайдете керування кольоровою 
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 картою для відповідного режиму (CFM, PDI, DPDI). 
Щоб інвертувати CFM або DPDI кольорову карту, позначте прапорець 
"Інвертувати". 

 
Підказки 
 
Альтернативний спосіб інвертування кольорової карти CFM або DPDI - натискання на палітру CFM або DPDI за 
допомогою лівої кнопки миші. 

10.3.20. CFM, PDI, DPDI Прозорість кольору 
 
Опис 
 
Контроль прозорості кольорів дозволяє регулювати прозорість відображеної інформації про кольоровий 
допплер. 
 
Значення 
 
Значення прозорості кольорів зазвичай знаходяться в діапазоні [0; 0,9]. Більші значення означають, що 
інформація про колір є більш прозорою. 
 
Регулювання 

 
 

 Для регулювання кольорової прозорості поточного режиму 
сканування (CFM, PDI, DPDI) відкрийте ліву панель управління Palettes 

ControlBar, натиснувши кнопку "Палітра керування"  в нижній 
частині програмного забезпечення ToolBar або на гарячій клавіші "6". 
Всередині відкритого лівого панелі ControlBar ви знайдете елементи 
керування прозорістю кольорів та вибору рівня прозорості для відповідного 
режиму сканування (CFM, PDI, DPDI). 
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10.4. Налаштування імпульсної хвилі (PW) або доплерівського режиму 
безперервної хвилі (CW) 

 
 Для налаштування імпульсної хвилі (PW) або безперервної хвилі (CW) доплерівського режиму 
управління відкрийте ліву панель керування PW / CW в режимі ControlBar, натиснувши кнопку "PW Доплерівські 

елементи керування" ("CW доплерівські елементи керування")  в нижній частині програмного 
забезпечення ToolBar або на гарячій клавіші "4". Ця кнопка також вибирає інструмент PW-line (CW-line) для 
зміни положення лінії PW / CW. Всередині PW / CW доплерівського режиму ControlBar елементи керування 
поділяються на наступні 2 сторінки: 

   
 
Зверніть увагу, що доплерівські режими PW та CW не є додатковими та можуть бути недоступними. Більшість 
елементів керування режимами PW та CW є загальними. Якщо деякі елементи керування відрізняються, це 
описано в цьому тексті нижче.
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10.4.1. Положення та розмір зразка PW Sample 
 
Опис 
 
Контрольні положення та розмір зразка вибірки дозволяють регулювати розташування та розмір досліджуваної 
області PW доплерів, щоб ви могли розмістити її в тому місці, де знаходиться анатомічна структура, що цікавить. 
Об'єм вибірки відображається по лінії сканування у вигляді двох паралельних ліній. Порти з меншим об'ємом 
вибірки дають точні результати вибірки, оскільки вони більш чутливі. Ви також можете збільшити ворота, щоб 
краще чути звук Доплера або для відбору проб великих суден або областей. 
 
Значення 
 
Значення обсягу зразків вибірки зазвичай знаходяться в інтервалі 1-10 мм, але це може змінюватись залежно 
від використовуваного формувача променя та зонда. Використовувані одиниці вимірювання розміру зразка - 
міліметри (мм). 
Для ультразвукових сканерів SmartUs та ArtUs максимально допустимий об'єм зразка PW становить 5 мм для 
зондів високої частоти та 10 мм для зондів низької частоти. 
 
Регулювання 

 

 
 
Щоб встановити положення гучності зразка PW, виберіть інструмент рядка 
PW, натиснувши гарячу клавішу "4" або відповідну кнопку в нижній панелі 
інструментів, натисніть лівою кнопкою миші на B або кольоровому 
доплерівському зображенні, коли PW видно рядок і активний інструмент 
регулювання гучності зразка PW (лінія PW). 
Альтернативним методом регулювання положення та розміру об'єму зразка 
PW є використання елементів керування розміром і розміром вибірки. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Зміни розміру та положення зразка PW можуть автоматично змінити значення Power та доступні значення PRF. 
При зміні положення або розміру зразка об'єму пам'ять синдрому очищається. 
 
Біоефекти 
 
Зміна величини та розміру воріт зразка об'єму може змінити TI та / або ІМ. 
 

10.4.2. Позиція курсору CW 
 
Опис 
 
Керування положенням курсору дозволяє регулювати розташування досліджуваної області CW Доплера, щоб 
ви могли розмістити його в тому місці, де знаходиться анатомічна структура, що цікавить. Точка фокусування 
CW відображається по лінії сканування у вигляді малого кола. 
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Регулювання 

 

 
 
Щоб встановити положення курсору CW, виберіть інструмент CW-лінії, 
натиснувши гарячу клавішу "4" або відповідну кнопку в нижній панелі 
інструментів, натисніть ліву кнопку миші на B або кольоровому 
доплерівському зображенні, коли лінія CW видно, і інструмент регулювання 
лінії CW активний. 
Альтернативним методом коригування положення лінії CW є використання 
елементів керування положенням курсору CW. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Зміни положення курсору CW можуть автоматично змінити значення Power. 
Якщо змінено положення курсору CW, пам'ять синдрому очищається. 
 
Біоефекти 
 
Зміна положення курсору CW може змінити TI та / або MI. 

10.4.3. PRF (Частота повторення пульсу) 
 
Опис 
 
Налаштування частоти повторення імпульсів (PRF) змінюють відображений діапазон швидкостей. Діапазон 
швидкостей показано в кГц. PRF має бути встановлено досить високо, щоб запобігти згладжуванню. Якщо кров 
рухається швидше, ніж частота повторення імпульсу, то доплерівський дисплей буде псевдонімом або 
обернеться навколо базової лінії. Якщо PRF встановлений занадто високим, потоки низької швидкості можуть 
бути не видно. Під час обстеження може знадобитися варіювати ФНП залежно від швидкості кровотоку. 
 
Значення 
 
Доступні значення PRF знаходяться в інтервалі 1-10 кГц. Доступні значення залежать від режиму сканування та 
глибини. Використовувані одиниці вимірювання - кілогерц (кГц). 
 
Регулювання 

 

 
 Використовуйте керування PRF для зміни значень. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Зміна PRF може вплинути на частоту кадрів, потужність та настінний фільтр. При зміні ОРП пам'ять кіна 
очищається. 
Для автоматичного регулювання PW / CW PRF та базової лінії використовуйте кнопку "Автоматичне 
налаштування" на верхній панелі програмного забезпечення (гаряча клавіша "F12"). Під час оптимізації 
зображення тримайте щуп нерухомо на посудині і не переміщуйте його. 
 
Підказки 
 
Завжди оптимізуйте акустичну потужність після збільшення PRF. 
 
Біоефекти 
 
Зміна діапазону PRF може змінити TI та / або ІМ. Дотримуйтесь відображення на виході для можливих ефектів 
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10.4.4. HPRF (Висока частота повторення пульсу) 
 
Опис 
 
Регулювання високої частоти повторення імпульсу (HPRF) змінює відображуваний діапазон швидкостей. 
Діапазон швидкостей показано в кГц. Частота повторення імпульсу повинна бути встановлена досить високою, 
щоб запобігти згладжуванню. Якщо кров рухається швидше, ніж частота повторення пульсу, доплерівський 
дисплей буде псевдонімом або обертатиметься за базовою лінією. Якщо частота повторення імпульсу 
встановлена занадто високою, потоки низької швидкості можуть не відображатися. Під час обстеження може 
знадобитися змінювати частоту повторення пульсу залежно від швидкості кровотоку. 
Частоту повторення імпульсу HPRF можна вибирати вручну за допомогою керування PRF або його можна 
активувати, коли ви працюєте в режимі доплерографії PW, а умови активують HPRF (коли коефіцієнт масштабу 
швидкості або глибина об’ємного зразка вибірки перевищує певні межі). Коли HPRF активний, уздовж курсора 
доплерівського режиму з'являються декілька воріт об'єму зразків. Інформація доплера може бути отримана з 
будь-якого з декількох воріт об'єму зразка. Сигнали Доплера з усіх воріт додаються разом і відображаються в 
одному спектрі. 
Коли активовано HPRF і відображається другий об'єм зразка PW (фантомний об'єм), щоб отримати більш чіткий 
сигнал PW, рекомендується виконати ультразвукове сканування таким чином, щоб гарантувати, що фантомний 
об'єм не містить тканин, що рухаються. 
 
Значення 
 
Якщо функція HPRF доступна, значення PRF знаходяться в інтервалі 1-15 кГц. Доступні значення залежать від 
режиму сканування та використовуваної глибини. Використовувані одиниці вимірювання - кілогерц (кГц). 
 
Регулювання 

 

 
Використовуйте керування PRF для зміни значень PRF та HPRF. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Зміни частоти повторення імпульсів можуть впливати на частоту кадрів, потужність та настінний фільтр. Коли 
частота повторення імпульсу змінюється, пам'ять кіно очищається. 
Для автоматичного регулювання PW / CW PRF та базової лінії використовуйте кнопку "Автоматичне 
налаштування" на верхній панелі програмного забезпечення (гаряча клавіша "F12"). 
 
Підказки 
 
Завжди оптимізуйте акустичну потужність після збільшення частоти повторення імпульсу. 
 
Біоефекти 
 
Зміна діапазону частоти повторення імпульсів може змінити TI та / або ІМ. Дотримуйтесь відображення на 
виході для можливих ефектів 
 
 
 
 

10.4.5. Посилення 
 
Опис 
 
Коефіцієнти посилення збільшують або зменшують посилення повертаючого ультразвукового ехосигналу. 
Коефіцієнт посилення повинен бути встановлений досить високо, щоб досягти достатньо яскравої спектральної 
форми хвилі, але не надто високої, щоб уникнути шуму доплерівського зображення. 
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Значення 
 
Доступні значення посилення зазвичай знаходяться в інтервалі 10-100%. Використовувані одиниці вимірювання 
- відсотки (%). 
 
Регулювання 

 

 
 Використовуйте регулятор посилення для зміни значень. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Після коригування коефіцієнта посилення може знадобитися відрегулювати потужність. Якщо ви збільшуєте 
коефіцієнт посилення, рівень енергії, як правило, може бути знижений для отримання еквівалентної якості 
зображення. 
 
Підказки 
 
Завжди оптимізуйте коефіцієнт посилення, перш ніж збільшувати потужність. 
 
Біоефекти 
 
Коефіцієнт посилення не впливає на акустичну вихідну потужність. Збільшення коефіцієнта посилення зазвичай 
дозволяє знизити рівень виходу для отримання еквівалентної якості зображення. 
 

10.4.6. Потужність 
 

Опис 
 
Регулювання потужності збільшує або зменшує акустичну потужність сигналу ультразвуку. 
 
Значення 
 
Доступні значення потужності зазвичай знаходяться в інтервалі 10-100%. Використовувані одиниці вимірювання 
- відсотки (%). Для сканерів SmartUs значення потужності знаходяться в інтервалі [-20; 0] дБ (децибел). 
 
Регулювання 

 

 
 Використовуйте регулятор живлення, щоб змінити значення. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Після налаштування потужності вам може знадобитися відрегулювати коефіцієнт посилення. Якщо ви зменшите 
потужність, можливо, вам знадобиться збільшити коефіцієнт посилення. Якщо ви збільшуєте потужність, 
можливо, вам знадобиться зменшити коефіцієнт посилення. 
 
Підказки 
 
Завжди оптимізуйте коефіцієнт посилення перед збільшенням потужності. Використовуйте максимально низькі 
значення потужності. 
 
Біоефекти 
 
Зміна потужності може змінити TI та / або ІМ. Дотримуйтесь відображення на виході для можливих ефектів. 
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10.4.7. Корекційний кут 
 

Опис 
 
Кут виправлення регулює точність відображуваних значень швидкості потоку. Напрямок маркера корекційного 
кута повинен відповідати напрямку кровотоку. Перш ніж проводити будь-які вимірювання PW / CW, слід 
спочатку встановити правильне значення значення кута виправлення. 
 
Значення 
 
Значення знаходяться в інтервалі [-85, 85]. Використовувані одиниці вимірювання - градуси (0). 
 
Регулювання 

 

 
Значення можуть бути змінені за допомогою регулювання кута виправлення. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Зміни значень Корекції корекції також змінюють лінію масштабу швидкості зображення PW / CW. Перед 
виконанням будь-яких вимірювань PW / CW слід регулювати кут виправлення. 
 
Підказки 
 
Для отримання більш точних результатів вимірювань та обчислень рекомендується використовувати зондові 
положення, які вимагають використання абсолютних значень кута корекції менше 60 градусів. 
 

10.4.8. Кут управління 
 

Опис 
 
Регулювання кута регулювання для лінійного зонда спрямовує курсор Доплера на 10 градусів ліворуч / 
праворуч. Це рульове управління може бути використане для досягнення бажаного кута між доплерівською 
балкою та потоком. 
 
Значення 
 
Доступні значення кута управління - 0, ± 10 градусів. Використовувані одиниці вимірювання - градуси (0). 
 
Регулювання 

 

 
Використовуйте керування кутом управління, щоб змінити значення. 

 
Біоефекти 

 
Регулювання кута управління може змінити TI та / або ІМ. Дотримуйтесь відображення на виході для можливих 
ефектів 
 

10.4.9. Інверт 
 

Опис 
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Інвертування виконує вертикальну інверсію спектральної форми хвилі. Після інверсії позитивні швидкості 
відображатимуться нижче базової лінії, а негативні швидкості відобразяться вище базової лінії. 
 
Регулювання 

 

 
 Використовуйте керування "Інверт", щоб змінити значення. 

 

10.4.10. Базова лінія 
 

Опис 
 
Базові коригування збільшують або зменшують частину даних доплерів PW / CW, відображених як відповідні 
позитивній (прямому потоку) або негативній (зворотній потік) швидкості. Зміна базової лінії дозволяє 
мінімізувати згладжування, відображаючи більший діапазон прямого потоку відносно зворотного потоку або 
навпаки. Базова лінія за замовчуванням знаходиться в середині точки спектру. Базова лінія відображається у 
вигляді горизонтальної лінії уздовж хвилі PW / CW. 
 
Значення 
 
Доступні базові значення зазвичай знаходяться в інтервалі 0-255. Це значення є невимірним. 
 
Регулювання 

 

 
 Використовуйте керування Baseline для зміни значень. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Для автоматичного регулювання PW / CW PRF та базової лінії використовуйте кнопку "Автоматичне 
налаштування" на верхній панелі програмного забезпечення (гаряча клавіша "F12"). 
 

10.4.11. Динамічний діапазон 
 

Опис 
 
Динамічний діапазон контролює перетворення інтенсивності відлуння в різні відтінки сірого. 
 
Значення 
 
Доступні значення динамічного діапазону зазвичай знаходяться в інтервалі 10-80 дБ. Використовувані одиниці 
вимірювання - децибели (дБ). 
 
Регулювання 

 

Для зміни значень використовуйте елемент управління динамічним 
діапазоном. Цей елемент керування доступний в опціях програмного 
забезпечення (Меню-> Інструменти-> Опції-> Контроль сканування-> Режим 
доплерівського режиму PW / CW). 

 
Відносини до інших органів управління 
 

Після коригування динамічного діапазону може знадобитися коригування коефіцієнта посилення або масштабу. 
Якщо ви збільшуєте динамічний діапазон, вам може знадобитися зменшити коефіцієнт посилення або 
масштабу у випадку шумно-доплерівських зображень. 
 

10.4.12. Настінний фільтр 
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Опис 
 
Регулювання настінного фільтра збільшує або зменшує частоту відсічення настінного фільтра (високочастотного 
фільтра), що виключає небажані низькочастотні, високоінтенсивні сигнали з тканин або рух стіни. Збільшення 
настінного фільтра зменшує показ руху тканини з низькою швидкістю. Опускання настінного фільтра відображає 
більше інформації, але більше руху тканини стінки буде відображатися. 
Значення 
 
Доступні значення настінного фільтра зазвичай знаходяться в інтервалі 2-20% PRF. Використовувані одиниці 
вимірювання - відсоткове співвідношення (%) КВП. 
 
Регулювання 
 

 

 
Використовуйте керування настінним фільтром, щоб змінити значення. 

 
Підказки 
 
Використовуйте настінний фільтр, який досить високий, щоб усунути захаращення, але досить низький, щоб 
відобразити достатню доплерівську інформацію. 
 

10.4.13. Швидкість розгортки 
 

Опис 
 Швидкість розгортки визначає, наскільки швидко знімається зображення (часова шкала) режиму PW / 
CW і змінюється частота зйомки пучків режиму PW / CW. Менші значення часу означають, що зображення PW / 
CW заповнюватиметься швидше, а більші значення часу означають, що зображення PW / CW буде 
заповнюватися меншою швидкістю. Високі швидкості показують менше форм хвиль з часом, але хвилі з більш 
детальною інформацією. 
 
Значення 
 
 Значення залежать від використовуваних параметрів сканера та програмного забезпечення. 
Використовувані одиниці вимірювання - секунд (и). 
 
Регулювання 

 

 
Для того, щоб змінити значення швидкості розгортки, використовуйте 
керування "Швидкість розгортки". Менші значення означають швидше 
оновлення зображення PW / CW. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Коли змінено значення швидкості розгортки, пам'ять синдрому очищається. 
 
Біоефекти 
 
Регулювання швидкості розгортки може змінити значення TI та MI. 
 

10.4.14. Шкала PW 
 

Опис 
 
Налаштування PW масштабу збільшують або зменшують рівень потужності, який візуалізується. 
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Значення 
 
Доступні значення масштабу зазвичай знаходяться в інтервалі 0-4. Це значення є невимірним. 
 
Регулювання 

 

 
 Використовуйте керування масштабом, щоб змінити значення. 

 
Відносини до інших органів управління 
 
Після налаштування шкали може знадобитися коригування коефіцієнта посилення. Якщо ви зменшите масштаб, 
вам може знадобитися збільшити коефіцієнт посилення. Якщо ви збільшуєте масштаб, можливо, вам 
доведеться зменшити коефіцієнт посилення. 
 

10.4.15. Звук 
 

Опис 
 
Управління звуком дозволяє регулювати рівень виходу звуку. Для того, щоб чути звук, у вас повинні бути 
динаміки комп'ютера, і вони повинні бути увімкнені. 
 
Значення 
 
Доступні значення гучності звуку знаходяться в інтервалі 10-100%. Використовувані одиниці вимірювання - 
відсотки (%). 
 
Регулювання 

 

 
Використовуйте регулятор гучності звуку для регулювання рівня виходу 
звуку. 

 

10.4.16. Частота 
 

Опис 
 
Частота - характеристика, яка визначає роздільну здатність ультразвукового сигналу. Більш високі частоти 
збільшують роздільну здатність вхідного ультразвукового сигналу, але зменшують видимість досліджуваних 
тканин на більшій глибині. Для дослідження тканин на менших глибинах використовують більші частоти, а для 
дослідження тканин, які знаходяться на більшій глибині, використовують менші частоти. 
 
Значення 
 
Доступні значення частоти залежать від типу використовуваного зонда та променевого формувача. 
Використовувані одиниці вимірювання - мегагерц (МГц). 
 
Регулювання 

 

 
 Використовуйте регулятор частоти для зміни значень. 

 
Біоефекти 
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 Регулювання частоти може змінювати значення TI та MI. 
 

10.4.17. Згладжування 
 

Опис 
 
Згладжування дозволяє отримати більш плавні доплерівські зображення. Більші значення означають плавніші 
зображення. 
 
Значення 
 
Доступні значення залежать від використовуваного форматора променя та зонда. Це значення є невимірним. 
 
Регулювання 

 

 
Для регулювання рівня згладжування використовуйте елемент згладжування 
відповідно до програмних опцій (Меню-> Інструменти-> Опції-> Контроль 
сканування-> Режим доплерівського керування). 

 

10.4.18. Спектральне усереднення 
 

Опис 
 
Спектральне усереднення дозволяє отримати більш плавні доплерівські зображення. 
 
Регулювання 
 

 

Для того, щоб увімкнути / вимкнути усереднення спектра, у меню «Меню-> 
Інструменти-> Опції-> Контроль сканування-> Режим доплерівського режиму PW» 
встановіть / зніміть прапорець «Використовувати спектральне усереднення». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.4.19. Кольорова карта 
 

Опис 
 
Дозволяє вибрати конкретну кольорову карту PW / CW. 
 
Регулювання 

  
 Щоб налаштувати кольорову карту PW / CW, відкрийте ліву панель 
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Palettes ControlBar, натиснувши кнопку "Палітра керування"  в 
нижній частині програмного забезпечення ToolBar або на гарячій клавіші "6". 
Усередині відкритого лівого панелі ControlBar ви знайдете керування 
кольоровою картою. 
Для інвертування кольорів поточної кольорової карти використовуйте 
елемент Інвертувати. 
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10.5. Налаштування керування TGC (компенсація збільшення часу) 
 

      
 
Елементи управління компенсацією збільшення часу (TGC) регулюють посилення сигналів, що повертаються, 
щоб виправити ослаблення, яке змінюється залежно від глибини сканування та тканини, що спостерігається. 
Використовуючи елементи керування TGC, ви можете зрівняти посилення повертаючого сигналу ехо, щоб 
щільність ехо на різній глибині була однаковою. TGC дозволяє контролювати рівень посилення в декількох 
зонах глибини незалежно. Елементи керування TGC TrackBar розміщені пропорційно поточній глибині 
сканування. Поточні значення TGC на відповідних глибинах відображаються на елементах управління TGC. 
Вертикальна крива TGC показана в правій частині зображення ультразвуку. Дрібні маркери на цій кривій 
відповідають глибинам елементів керування TGC. 
 
Значення 
 
Доступні значення TGC зазвичай знаходяться в інтервалі 0-100%. Використовувані одиниці вимірювання - 
відсотки (%). 
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Регулювання 
 
 Щоб змінити значення TGC, відкрийте ліве програмне забезпечення TGC ControlBar, натиснувши кнопку 

"TGC управління"  в нижній частині програмного забезпечення ToolBar або на гарячій клавіші "5". 
Потім відрегулюйте TGC за допомогою елементів управління TrackBar, розташованих на цій контрольній панелі. 
Якщо вибрано "Посилання управління TGC", переміщення одного з елементів управління TGC викликає 
переміщення всіх інших елементів управління TGC. Під час налаштування пов'язаних елементів управління TGC 
програмне забезпечення намагається зберегти форму кривої TGC незмінною. 
 
Підказки 
 
Для автоматичного регулювання посилення режиму B, TGC та динамічного діапазону використовуйте кнопку 
"Автоматичне налаштування" на верхній панелі програмного забезпечення (гаряча клавіша "F12"). Під час 
оптимізації зображення тримайте зонд за анатомією, що цікавить, і не рухайте його. Зверніть увагу, що 
доступність автоматичної оптимізації зображення залежить від використовуваного ультразвукового сканера. 
 
Відносини до інших органів управління 
 
Щоб відрегулювати загальний коефіцієнт посилення, використовуйте B режим керування посиленням. Після 
коригування глибини може знадобитися коригування TGC. 
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10.6. Налаштування елементів управління палітри та кольорів 
 

 Щоб відрегулювати палітру або кольорову карту поточного режиму сканування (B, M, CFM, PDI, DPDI, 

PW), відкрийте ліву панель панелі управління панеллю, натиснувши кнопку "Палітра керування"  в 
нижній частині програмного забезпечення ToolBar або на гарячій клавіші "6". Всередині відкритого лівого борту 

ControlBar використовуйте палітру (гамма , яскравості , контраст ) або керування кольоровою картою 
відповідного режиму та виконайте коригування. 
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10.7. Використання масштабування в режимі B (кольорового доплера) 

 
 Щоб виконати масштабування ультразвукового зображення (режим B або Кольоровий доплер), 
виконайте такі дії: 

1. Виберіть інструмент збільшення, натиснувши кнопку «Збільшити»  на верхній панелі програмного 
забезпечення або на гарячій клавіші "F7". Цей крок можна пропустити, якщо інструмент масштабування вже 
обраний. Піктограма вибраного інструменту відображається в правому верхньому куті програмного 

забезпечення . 
2. Виберіть прямокутну область інтересу, яку потрібно масштабувати. Для цього перемістіть курсор миші в 
положення на ультразвуковому зображенні, де потрібно розмістити перший кут прямокутника, який буде 
містити цікаву анатомію. Натисніть ліву кнопку миші і, утримуючи її натиснутою, перемістіть мишу в положення 
другого кута прямокутника. Під час переміщення миші буде намальовано прямокутник, що містить анатомію, 

що цікавить масштабування . Нарешті, відпустіть кнопку миші, і програмне забезпечення збільшить 
вибрану прямокутну область (якщо на зображенні ультразвуку було обрано дійсну область). 
3. Коли зображення ультразвуку збільшується (або зміщується), інструмент збільшення починає працювати як 
інструмент зміщення зображення. Ви можете відцентрувати збільшене зображення ультразвуку. Щоб виконати 
зсув зображення, натисніть ліву кнопку миші на зображенні ультразвуку в точці, яку потрібно змістити. 
Утримуйте кнопку миші та перемістіть курсор миші в положення, де її потрібно змістити. Під час руху миші 

малюється стрілка зміщення напрямку та положення . Нарешті, відпустіть кнопку миші, і програмне 
забезпечення виконає зсув зображення. 
4. Для того, щоб повернути ультразвукове зображення до його положення за замовчуванням та масштабу, 
натисніть ліву кнопку миші на зображенні ультразвуку (переконайтесь, що вибрано інструмент збільшення). 
5. За бажанням повторіть кроки 1-4, щоб збільшити масштаб інших ділянок зображення ультразвуку. 
 
Якщо на клавіатурі комп'ютера є цифровий килимок (клавіші з цифрами на них, розташовані праворуч від 
основної клавіатури), ви можете виконувати операції збільшення та зменшення масштабів, використовуючи 
клавіші "+" та "-" на цій цифровій панелі. 
Для виконання вимірювань або інших операцій (наприклад, доплерівського вікна) на масштабованому 
ультразвуковому зображенні виберіть потрібний інструмент вимірювання або контролю та виконайте 
вимірювання або інші операції, як описано у відповідних розділах цього посібника. Щоб знову контролювати 
масштаб, виберіть інструмент збільшення. 
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Після натискання кнопки «Збільшити» у верхній частині панелі програмного 
забезпечення ToolBar не тільки вибирає інструмент збільшення, але й відкриває 
елементи керування «Zoom» на лівій панелі програмного забезпечення 
ControlBar. 
За допомогою цих елементів керування можна збільшити масштаб (до ~ 600%) 
або зменшити (до ~ 60%) ультразвукові зображення (масштаб за замовчуванням 
- 100%). 
Ви можете скинути рівень масштабування та зміщення зображення до значень 
за замовчуванням, натиснувши кнопку «За замовчуванням». 
Елементи управління позиціонуванням дозволяють змістити зображення 
ультразвуку та перемістити анатомічну структуру, що цікавить, до центру області 
зображення ультразвуку. 
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10.8. Використання M-режиму Zoom 

 
 Для здійснення масштабування зображення у режимі М у режимі М (коли сканування виконується в 
режимі B + M або M), виконайте такі дії: 

1. Виберіть інструмент масштабування, натиснувши кнопку «Збільшити»  на верхній панелі 
програмного забезпечення або на гарячій клавіші "F7". Пропустіть цей крок, якщо інструмент масштабування 
вже обраний. Піктограма вибраного інструменту відображається в правому верхньому куті програмного 

забезпечення . 
2. Виберіть інтервал глибини на зображенні режиму M, яке потрібно збільшити. Для цього перемістіть курсор 
миші в положення на ультразвуковому зображенні, де потрібно запустити смугу збільшення. Натисніть ліву 
кнопку миші і, утримуючи її, перемістіть мишу в положення, де потрібно закінчити смугу збільшення. Під час 
руху миші будуть проведені дві горизонтальні лінії, які повинні містити потрібні для масштабування дані 
режиму M. Нарешті, відпустіть кнопку миші, і програмне забезпечення збільшить вибраний інтервал глибин. 
3. Коли зображення ультразвуку збільшується (або зміщується), інструмент збільшення починає працювати як 
інструмент зміщення зображення. Це дозволяє вам здійснювати централізацію ультразвукових зображень у 
режимі М. Щоб змінити зображення, натисніть ліву кнопку миші на ультразвуковому зображенні в точці, яку ви 
хочете змістити. Утримуйте кнопку миші та перемістіть курсор миші в положення, куди слід змістити вибрану 

точку. Під час руху миші малюється стрілка зміщення напрямку та положення . Нарешті, відпустіть кнопку 
миші, і програмне забезпечення здійснить зсув зображення. За допомогою інструмента масштабування 
зображення в режимі M зміщується вертикально. Для виконання горизонтальних зрушень даних режиму M 
використовуйте елементи керування Cine. 
4. Щоб скинути зображення ультразвуку до його стандартного положення та масштабу, натисніть ліву кнопку 
миші на зображенні ультразвукового режиму M (переконайтесь, що вибрано інструмент збільшення). 
5. За бажанням повторіть кроки 1-4, щоб збільшити масштаб інших ділянок ультразвукового зображення. 
 
Для виконання вимірювань або інших операцій на масштабованому зображенні режиму M виберіть потрібний 
інструмент вимірювання або управління та виконайте вимірювання або операцію, як описано у відповідних 
розділах цього посібника. Щоб контролювати масштабування ще раз, виберіть інструмент збільшення. 
 

 

 
При натисканні кнопки "Збільшити" на верхній панелі програмного забезпечення 
ви не тільки вибираєте інструмент масштабування, але також відкриваєте 
елементи керування "Збільшити" на лівій панелі програмного забезпечення 
ControlBar. 
За допомогою регулятора масштабування в режимі M можна збільшити масштаб 
зображення ультразвуку до ~ 600% (масштаб за замовчуванням - 100%). 
Ви можете скинути коефіцієнт збільшення та зміщення зображення до значень 
за замовчуванням, натиснувши кнопку «За замовчуванням». 
Елементи керування позиціонуванням дозволяють зміщувати зображення 
ультразвукового режиму M вгору та вниз та переміщувати дані, що цікавлять 
режим M, у центр області зображення ультразвуку. 
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10.9. Використання повноекранного режиму 
 

Програмне забезпечення дозволяє приховати елементи керування ультразвуковим скануванням та відобразити 
ультразвукове зображення за допомогою повного екрану. 
Щоб приховати елементи керування та, якщо вибрано параметри, введіть режим повного екрану, двічі клацніть 
мишкою на зображенні логотипу компанії зліва від заголовка зображення ультразвуку. Альтернативний спосіб 
увімкнення / вимкнення повноекранного режиму - це використання гарячої клавіші (гаряча клавіша за 
замовчуванням - Ctrl + L). 
Щоб вийти з повноекранного режиму, натисніть клавішу "Esc". 
Якщо ви не тільки хочете приховати елементи сканування, але й показати ультразвукове зображення на 
повноекранному екрані, перейдіть до "Меню-> Інструменти-> Опції-> Зовнішній вигляд-> Загальне" та увімкніть 
опцію "Коли двічі клацніть логотип, показуйте повний -екранне УЗД ". 
Якщо під час повноекранного режиму ви хочете відрегулювати параметр сканування, відкрийте потрібну ліву 
панель управління за допомогою відповідної кнопки на автоматичній панелі лівої чи нижньої панелі 
інструментів або за допомогою відповідної гарячої клавіші. Щоб приховати відкриту ліву або праву панель 
ControlBar, натисніть правою кнопкою миші на заголовку цього ControlBar або натисніть клавішу "Tab". 
 
ВАЖЛИВО Якщо малюнки або вимірювання на ультразвукових зображеннях на основі часу (M, PW) 
використовуються в повноекранному режимі, ці зображення з малюнками / вимірами повинні бути 
надруковані або збережені (у форматі JPG, PNG, BMP) також у повноекранному режимі, оскільки після виходу у 
повноекранному режимі деякі з цих креслень / вимірювань можуть стати непомітними через зменшений 
горизонтальний простір для даних ультразвуку на основі часу. 
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11. Вимірювання та розрахунки 

У цьому розділі описано інтерфейс користувача для вимірювань та обчислень. Для рівнянь та 
посилань див. "Посібник з програмного забезпечення Echo Wave II". Залежно від програмних 
опцій, вимірювання та розрахунки можуть бути доступні лише тоді, коли сканування ультразвуку 
заморожене. Вимірювання та розрахунки також можна проводити у відкритих файлах TPD 
(Telemed Picture Data) і TVD (Telemed Video Data). 

11.1. Загальні вимірювання режимів B, B + B, 4B 

Для виконання вимірювань режиму B, B + B, 4B виконайте такі 
дії: 
1. Скануйте потрібні зображення режиму B (B + B, 4B) та 
заморожте його, натиснувши кнопку «Заморозити / запустити» 
або клавішу SpaceBar. 

2. Натисніть кнопку "Виміри"  відкрити (активувати) праву 
сторону вимірювання ControlBar. 
3. Якщо відкриті параметри ControlBar не ідентичні "B 
вимірювань", використовуйте елементи керування для зміни 
сторінок "Загальні вимірювання" (кнопки "<" і ">"), щоб відкрити 
сторінку "B вимірювання". Сторінки також можна змінити, 
натиснувши на клавіші "Page Up" та "Page Down". 
4. Усередині цього ControlBar виберіть потрібний інструмент 
вимірювання, виберіть параметри цього інструменту та 
виконайте потрібну кількість вимірювань за допомогою цього 
інструменту. 
5. При необхідності виберіть інший інструмент вимірювання, 
виберіть потрібні параметри та ще раз виконайте потрібну 
кількість вимірювань за допомогою вибраного інструменту. 
Загальні вимірювання режиму B ControlBar 

 
 
 

 

N Опис 

1 Кнопка інструменту вимірювання відстані. 

2 Кнопка інструменту для вимірювання довжини. 

3 Площа, окружність кнопки інструменту еліпса. 

4 Кнопка інструмента сліду вимірювання площі, окружності. 

5 Вимірювання кута за допомогою кнопки інструменту на 
дві відстані. 

6 Вимірювання кута за допомогою кнопки інструменту на 
три відстані. 

7 Вимірювання гучності за допомогою кнопки інструменту 
на три відстані. 

8 Вимірювання гучності за допомогою однієї кнопки 
інструменту еліпса. 

9 Вимірювання стенозу (%) за допомогою кнопки 
інструменту двох відстаней. 

10 Вимірювання стенозу (%) за допомогою кнопки 
інструментів двох областей. 

11 Співвідношення A / B кнопки інструменту вимірювання 
двох відстаней. 

12 Кнопка вимірювального інструменту для співвідношення A 
/ B двох областей (або окружності). 

13 Параметри вибраного інструменту. 

14 Нейтральна кнопка інструменту. Нейтральний інструмент 
використовується для вибору, редагування та видалення 
об'єктів вимірювання. 
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15 Кнопка для видалення вибраних об'єктів вимірювання та 
малювання. 

16 Кнопка для видалення всіх вимірювань. 

17 Кнопка для видалення всіх вимірювань та креслень. 

18 Управління зміною сторінок Загальних вимірювань. 
  

 

11.1.1. Відстань 
 
Для вимірювання відстаней виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання відстані, натиснувши кнопку «Відстань» 

 всередині B Measurements ControlBar. 
Якщо на кнопці інструменту вимірювання є гаряча клавіша, яка 
відображається у вигляді підкресленої літери (наприклад, підкреслена D для 
відстані), а вимірювання ControlBar активне, то інструмент можна вибрати, 
натиснувши цю гарячу клавішу на клавіатурі. 
2. Переконайтесь, що прапорець "Відстань" на чекбоксі. 
3. За бажанням, якщо ви хочете виміряти площу або окружність кола з 
вимірюваним діаметром або об'ємом кулі, поставте галочки у відповідних 
контрольних полях. Зверніть увагу, що ви можете поставити галочку на 
декілька чеків. 
4. Перемістіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, з 
якого ви бажаєте розпочати вимірювання, і натисніть ліву кнопку миші, щоб 
розпочати процес вимірювання. 
5. Перемістіть курсор миші в положення ультразвукового зображення, де ви 
хочете закінчити вимірювання, і натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити 
процес вимірювання. 
6. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
4-5. 
 
Об'єкт вимірювання: 

 
 
Результат (відстань)): 
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11.1.2. Довжина 
 
Для вимірювання довжини криволінійного предмета виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання довжини, натиснувши кнопку «Довжина» 

 всередині B Measurements ControlBar. 
Якщо на кнопці інструменту вимірювання є гаряча клавіша, яка 
відображається у вигляді підкресленої літери (наприклад, підкреслена L для 
довжини), а вимірювання ControlBar активне, інструмент можна вибрати, 
натиснувши цю гарячу клавішу на клавіатурі. 
2. Перемістіть курсор миші в положення ультразвукового зображення, де ви 
бажаєте розпочати вимірювання, і натисніть ліву кнопку миші, щоб розпочати 
процес вимірювання. 
3. Перемістіть курсор миші по контуру об'єкта, який потрібно виміряти, на 
ультразвуковому зображенні. 
4. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб закінчити процес вимірювання. 
5. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
2-4. 

Об'єкт вимірювання:  
 
Результат (довжина)): 
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11.1.3. Площа та окружність за допомогою інструмента Ellipse 
 
Для вимірювання площі та / або окружності за допомогою інструменту еліпса 
виконайте такі дії: 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку "Площа" 

 всередині B Вимірювання ControlBar. 
2. Якщо ви хочете виміряти площу, переконайтеся, що прапорець "Область" у 
вікнах інструментів "Інструменти" встановлений. 
3. Якщо ви хочете виміряти окружність, переконайтесь, що прапорець "Обхід" 
встановлений. 
4. За бажанням, якщо ви хочете виміряти довгу вісь, коротку вісь еліпса або 
об'єм еліпсоїда, поставте перевірки на відповідні параметри. 
5. Наведіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де слід 
розмістити першу точку довгої осі еліпса, і натисніть ліву кнопку миші, щоб 
почати вимірювання. 
6. Перемістіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де 
слід розмістити другу точку довгої осі еліпса, і натисніть ліву кнопку миші. 
7. Наведіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де слід 
розмістити першу точку короткої осі еліпса, і натисніть ліву кнопку миші, щоб 
закінчити вимірювання. 
8. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
5-7. 
Об'єкт вимірювання (еліпс): 

 
 
Результат (площа, окружність) : 

 
 
Зверніть увагу, що обидва кінці довшої осі еліпса (перша вісь) позначені 
невеликими колами (ключовими точками), тоді як коротка вісь (друга вісь) 
має одну кінцеву точку. 
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11.1.4. Площа та окружність за допомогою інструмента слідів 
 
Для вимірювання площі та / або окружності за допомогою інструмента 
слідування виконайте такі дії: 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку "Площа" 

 всередині B Вимірювання ControlBar. 
2. Якщо ви хочете виміряти площу, переконайтеся, що прапорець "Область" у 
вікнах інструментів "Інструменти" встановлений. 
3. Якщо ви хочете виміряти окружність, переконайтесь, що прапорець "Обхід" 
встановлений. 
4. Наведіть курсор миші на позицію на ультразвуковому зображенні, де слід 
починати слід, і натисніть ліву кнопку миші, щоб почати вимірювання. 
5. Перемістіть курсор миші по потрібному контуру, щоб сформувати закриту 
криву. 
6. Щоб закінчити вимірювання, ще раз натисніть ліву кнопку миші. Точка 
останньої кривої буде пов'язана з точкою першої кривої, і вимірювання буде 
закінчено. 
7. За бажанням виконайте ще одне вимірювання того ж типу, повторіть кроки 
4-6. 
 
Об'єкт вимірювання: 
 

 
 
Результат (площа, окружність) : 

 
 

 

 
 
Важливо зазначити, що пофарбований закритий слід не повинен мати перехресть. Якщо під час малювання 
програмне забезпечення виявить, що курсор миші переміщується по вже пофарбованій частині сліду, слід 
автоматично підрізається до положення курсору миші. Також під час малювання програмне забезпечення 
відображає лінію, яка з'єднує позицію останнього курсору миші з першою точкою сліду, показуючи, який слід 
ми отримаємо, якби натиснути ліву кнопку миші для закінчення малювання слідів. Перш ніж закінчити 
фарбування слідів, переконайтеся, що лінія, що з'єднує його останню та першу точки, не перетинає жодних 
інших точок сліду, оскільки в іншому випадку слід буде усічений і закритий у точці перетину. Точка перетину 
(якщо є) позначається червоним маркером. 
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11.1.5. Площа та окружність за допомогою інструменту прямокутника 
 
Для вимірювання площі та / або окружності за допомогою інструменту 
прямокутника виконайте такі дії: 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши кнопку «Прямокутник» 

 всередині B Measurements ControlBar або шляхом вибору пункту 
меню «Прямокутник» від кнопки «Area». 
2. Якщо ви хочете виміряти площу, переконайтеся, що прапорець "Область" у 
вікнах інструментів "Інструменти" встановлений. 
3. Якщо ви хочете виміряти окружність, переконайтесь, що прапорець "Обхід" 
встановлений. 
4. За бажанням, якщо ви хочете обчислити середнє значення сірого або 
стандартне відхилення значень сірого, поставте перевірки на відповідні 
параметри. З ComboBoxes виберіть потрібну кількість рядків і стовпців, якщо 
прямокутник слід розділити на підпрямокутники. 
5. Наведіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де слід 
розмістити першу кутову точку прямокутника, і натисніть ліву кнопку миші, 
щоб почати вимірювання. 
6. Перемістіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де 
слід розмістити другу кутову точку прямокутника, і натисніть ліву кнопку миші. 
7. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
5-6. 
 
Об'єкт вимірювання (прямокутник): 

 
У першій кутовій точці (в даному випадку в лівій верхній частині) 
відображається номер об'єкта вимірювання ("1"), який також відображається 
в рядку результатів. Цифри в перших рядках відповідають середньому 
значенню сірого кольору. Числа у другому ряду відповідають стандартному 
відхиленню значень сірого кольору. Ці значення обчислюються для кожного 
прямокутника. Середнє значення сірого та стандартне відхилення сірих 
значень повного прямокутника показано в правому нижньому куті (у цьому 
випадку 35,7 та 5,4). 
 
Результат (площа, окружність, середнє значення сірого кольору, стандартне 
відхилення значень сірого повного прямокутника): 
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11.1.6. Кут використання двох ліній 
 
Для вимірювання кута між двома лініями (векторами) виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку "Кут" 

 всередині B Вимірювання ControlBar. 
2. Наведіть курсор миші на позицію на ультразвуковому зображенні, де слід 
запустити перший вектор, і натисніть ліву кнопку миші, щоб почати 
вимірювання. 
3. Перемістіть курсор миші на місце, де повинен закінчитися перший вектор, і 
натисніть ліву кнопку миші. 
4. Перемістіть курсор миші на місце, де повинен починатися другий вектор, і 
натисніть ліву кнопку миші. 
5. Перемістіть курсор миші на місце, де повинен закінчитися другий вектор, і 
натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити вимірювання кута. 
6. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
2-5. 
Зверніть увагу, що в початковій точці лінії (вектора) пофарбовано її номер 
(кількість об'єкта вимірювання). 
 

Об'єкти вимірювання (два вектори):  
 
Результати (довжина векторів та кут між 

векторами):  
 
 
Для того, щоб обчислити кут між двома раніше виміряними відстанями, 
виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку "Кут" 
всередині B Вимірювання ControlBar. 
2. З перших параметрів інструменту для кутового інструменту ComboBox 
виберіть кількість об'єкта вимірювання, яке відповідатиме першому вектору 
для обчислення кута. 
3. У другому варіанті інструменту інструменту кута ComboBox виберіть 
кількість об'єкта вимірювання, яке відповідатиме другому вектору для 
обчислення кута. 
4. Натисніть кнопку "Готово" всередині параметрів інструменту кута, щоб 
обчислити кут. 
5. За бажанням обчисліть більше кутів, повторивши кроки 2-4. 
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11.1.7. Кути за допомогою трьох ліній 
 
Для вимірювання кутів між трьома лініями (векторами) виконайте такі 
дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку 

"Кут"  всередині B Вимірювання ControlBar. 
2. Наведіть курсор миші на позицію на ультразвуковому зображенні, 
де слід запустити перший вектор, і натисніть ліву кнопку миші, щоб 
почати вимірювання. 
3. Перемістіть курсор миші на місце, де повинен закінчитися перший 
вектор, і натисніть ліву кнопку миші. 
4. Перемістіть курсор миші на місце, де повинен починатися другий 
вектор, і натисніть ліву кнопку миші. 
5. Перемістіть курсор миші на місце, де повинен закінчитися другий 
вектор, і натисніть ліву кнопку миші. 
6. Перемістіть курсор миші на місце, де повинен починатися третій 
вектор, і натисніть ліву кнопку миші. 
7. Перемістіть курсор миші на місце, де повинен закінчитися третій 
вектор, і натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити вимірювання кута. 
8. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши 
кроки 2-7. 
Кути будуть вимірюватися між першим і другим, а також між першим і 
третім векторами. 
Зверніть увагу, що в початковій точці лінії (вектора) пофарбовано її 
номер (кількість об'єкта вимірювання). 

 

 
Об'єкти вимірювання (три вектори) : 

 
 
Результати (довжини векторів та кути між векторами): 

 
 
Для того, щоб обчислити кути між трьома раніше виміряними відстанями, виконайте такі дії: 

1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку "Кут"  всередині B 
Вимірювання ControlBar. 
2. З перших параметрів інструменту для кутового інструменту ComboBox виберіть кількість об'єкта вимірювання, 
яке відповідатиме першому вектору для обчислення кута. 
3. У другому варіанті інструменту інструменту кута ComboBox виберіть кількість об'єкта вимірювання, яке 
відповідатиме другому вектору для обчислення кута. 
4. У третьому варіанті інструменту інструменту для кута ComboBox виберіть кількість об'єкта вимірювання, яке 
відповідатиме другому вектору для обчислення кута. 
5. Клацніть кнопку "Готово" всередині параметрів інструменту кута, щоб обчислити кути між першим і другим, а 
також між першим і третім векторами. 
6. За бажанням обчисліть більше кутів, повторивши кроки 2-5. 
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Примітка. Цей інструмент можна використовувати для вимірювання кутів стегна. 
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11.1.8. Обсяг за допомогою трьох відстаней 
 
Для вимірювання гучності за допомогою трьох відстаней (три осі 
еліпсоїда) виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку 

"Гучність"  всередині B Вимірювання ControlBar. 
2. Перемістіть курсор миші на положення ультразвукового 
зображення, де слід починати першу відстань, і натисніть ліву кнопку 
миші, щоб почати вимірювання. 
3. Перемістіть курсор миші на місце, де повинна закінчитися перша 
відстань, і натисніть ліву кнопку миші. 
4. Перемістіть курсор миші на місце, де повинна починатися друга 
відстань, і натисніть ліву кнопку миші. 
5. Перемістіть курсор миші на місце, де повинна закінчитися друга 
відстань, і натисніть ліву кнопку миші. 
6. Перемістіть курсор миші на місце, де повинна починатися третя 
відстань, і натисніть ліву кнопку миші. 
7. Перемістіть курсор миші на місце, де повинна закінчитися третя 
відстань, і натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити вимірювання 
гучності. 
8. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши 
кроки 2-7. 
 
 
Щоб обчислити об'єм за допомогою трьох раніше виміряних 
відстаней, виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку 
"Гучність" всередині B Measurements ControlBar. 
2. З перших параметрів інструмента "КомбоБокс" всередині об'єму 
виберіть кількість об'єкта вимірювання, яке відповідатиме першій осі 
еліпсоїда. 
3. У другому варіанті інструмента "Об'ємний об'єм" ComboBox 
виберіть кількість об'єкта вимірювання, яке відповідатиме другій осі 
еліпсоїда. 
4. Виберіть третій параметр інструмента інструменту ComboBox 
всередині об'єму, який визначає кількість вимірювальних об'єктів, що 
відповідатиме третій осі еліпсоїда. 
5. Натисніть кнопку "Готово" всередині параметрів інструменту 
гучності, щоб обчислити об'єм еліпсоїда з обраними трьома осями. 
6. За бажанням обчисліть більше обсягів, повторивши кроки 2-5. 
 
 
Примітка. 
У деяких випадках для вимірювання обсягу вам може знадобитися 
спочатку сканувати анатомію, що представляє інтерес у декількох 
різних площинах, а вже потім виконати вимірювання гучності. Для 
цього потрібно використовувати подвійний (B + B) або Quad (4B) 
режим. 
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11.1.9. Обсяг за допомогою одного еліпса 
 
Для вимірювання об’єму еліпсоїда за допомогою інструменту еліпс виконайте 
такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку "Гучність" 

 всередині B Вимірювання ControlBar. 
2. Наведіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де слід 
розмістити першу точку довгої осі еліпса, і натисніть ліву кнопку миші, щоб 
почати вимірювання. 
3. Перемістіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де 
слід розмістити другу точку довгої осі еліпса, і натисніть ліву кнопку миші. 
4. Наведіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де слід 
розмістити першу точку короткої осі еліпса, і натисніть ліву кнопку миші, щоб 
закінчити вимірювання. 
5. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
2-4. 
Зверніть увагу, що для розрахунків передбачається, що третя вісь еліпсоїда 
дорівнює другій (короткій) осі. 
 
 
 
Для того, щоб обчислити об'єм за допомогою раніше виміряного еліпса, 
виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку "Гучність" 

 всередині B Вимірювання ControlBar. 
2. З параметрів інструменту ComboBox всередині гучності виберіть кількість 
об'єкта вимірювання (еліпса), який буде використовуватися для обчислення 
обсягу. 
3. Натисніть кнопку "Готово" всередині параметрів інструменту гучності, щоб 
обчислити об'єм еліпсоїда. 
4. За бажанням обчисліть більше обсягів, повторивши кроки 2-3. 
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11.1.10. Обсяг за допомогою однієї відстані 
 
Для вимірювання об’єму кулі за допомогою однієї відстані (діаметр сфери) 
виконайте такі дії: 
 
1. Всередині B Вимірювання Виберіть інструмент вимірювання ControlBar, 
натиснувши на маленьку кнопку "v" елемента керування "Гучність" 

 що відкриє меню , а всередині відкритого 
меню натисніть «1 відстань». Потім меню буде закрито, а режим управління 
"Гучність" буде змінено на обчислення гучності за допомогою однієї відстані 

. 
2. Перемістіть курсор миші на позицію на ультразвуковому зображенні, де 
слід розмістити першу точку осі сфери, і натисніть ліву кнопку миші, щоб 
почати вимірювання. 
3. Наведіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де слід 
розмістити другу точку осі сфери, і натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити 
вимірювання гучності. 
4. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
2-3. 
 
 
 
Для того, щоб обчислити об'єм, використовуючи раніше виміряну відстань, 
виконайте такі дії: 
 
1. Всередині B Вимірювання Виберіть інструмент вимірювання ControlBar, 
натиснувши на маленьку кнопку "v" елемента керування "Гучність" 

 що відкриє меню , а всередині відкритого 
меню натисніть «1 відстань». Потім меню буде закрито, а режим управління 
"Гучність" буде змінено на обчислення гучності за допомогою однієї відстані 

. 
2. З параметрів інструменту ComboBox всередині інструменту гучності 
виберіть кількість об'єкта вимірювання, яке буде використано для обчислення 
обсягу. 
3. Натисніть кнопку "Готово" всередині параметрів інструменту гучності, щоб 
обчислити об'єм кулі. 
4. За бажанням обчисліть більше обсягів, повторивши кроки 2-3. 
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11.1.11. Обсяг з використанням двох відстаней 
 
Для вимірювання об’єму еліпсоїда за допомогою двох відстаней виконайте 
такі дії: 
1. Всередині B Вимірювання Виберіть інструмент вимірювання ControlBar, 
натиснувши на маленьку кнопку "v" елемента керування "Гучність" 

 що відкриє меню , а всередині відкритого 
меню натисніть "2 відстані". Потім меню буде закрито, а режим управління 
"Гучність" буде змінено на обчислення гучності за допомогою двох відстаней 

. 
2. Перемістіть курсор миші на позицію на ультразвуковому зображенні, де 
слід розмістити першу точку довгої осі еліпсоїда, і натисніть ліву кнопку миші, 
щоб почати вимірювання. 
3. Перемістіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де 
слід розмістити другу точку довгої осі еліпсоїда, і натисніть ліву кнопку миші. 
4. Перемістіть курсор миші в положення, де слід розмістити першу точку 
короткої осі еліпсоїда, і натисніть ліву кнопку миші. 
5. Перемістіть курсор миші в положення, де слід розмістити другу точку 
короткої осі еліпсоїда, і натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити 
вимірювання гучності. 
6. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
2-5. 
Зверніть увагу, що для розрахунків передбачається, що третя вісь еліпсоїда 
дорівнює другій осі. 
 
Для того, щоб обчислити об'єм за допомогою двох раніше виміряних 
відстаней, виконайте такі дії: 
1. Всередині B Вимірювання Виберіть інструмент вимірювання ControlBar, 
натиснувши на маленьку кнопку "v" елемента керування "Гучність" 

 що відкриє меню , а всередині відкритого 
меню натисніть "2 відстані". Потім меню буде закрито, а режим управління 
"Гучність" буде змінено на обчислення гучності за допомогою двох відстаней 

. 
2. З перших параметрів інструмента "ComboBox" для внутрішнього обсягу 
виберіть кількість об'єкта вимірювання, яке буде відповідати довгій осі 
еліпсоїда. 
3. У другому варіанті інструмента "Об'ємний об'єм" виберіть номер 
вимірювального об'єкта, який буде відповідати короткій осі еліпсоїда. 
4. Натисніть кнопку "Готово" всередині параметрів інструменту гучності, щоб 
обчислити об'єм еліпсоїда. 
5. За бажанням обчисліть більше обсягів, повторивши кроки 2-4. 
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11.1.12. Обсяг за допомогою одного сліду (метод одноплоскості Сімпсона) 
 
Для вимірювання гучності за допомогою одного сліду виконайте такі дії: 
 
1. Всередині B Вимірювання Виберіть інструмент вимірювання ControlBar, 
натиснувши на маленьку кнопку "v" елемента керування "Гучність" 

 що відкриє меню , а всередині 
відкритого меню натисніть "1 Trace (Сімпсон)". Потім меню буде закрито, а 
режим управління "Гучність" буде змінено на обчислення обсягу за 

допомогою одного сліду . 
2. Перемістіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де 
слід розмістити першу точку сліду, і натисніть ліву кнопку миші, щоб почати 
вимірювання. 
3. Наведіть курсор миші, щоб намалювати слід потрібного для вимірювання 
гучності. 
4. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб закінчити малювання слідів. 
5. Перемістіть курсор миші, щоб встановити напрямок довгої осі. Під час цього 
руху на екрані буде видно, як слід буде розділений на диски 
(перпендикулярно довгій осі). 
6. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб закінчити вимірювання гучності. 
7. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
2-6. 

 

 
Об'єкт та результати вимірювання (площа сліду, велика довжина осі та обчислений об'єм): 

 
 
 
Кількість використаних дисків для методу Сімпсона можна змінити в "Меню-> Інструменти-> Опції-> Виміри та 
розрахунки-> Загальні настройки". 
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11.1.13. Обсяг за допомогою двох слідів (Біплан метод Сімпсона) 
 
Для вимірювання гучності за допомогою двох слідів виконайте такі дії 
(зазвичай в режимі B + B або 4B з перпендикулярним скануванням 
вимірюваного об'єкта): 
1. Всередині B Вимірювання Виберіть інструмент вимірювання ControlBar, 
натиснувши на маленьку кнопку "v" елемента керування "Гучність" 

 що відкриє меню , а всередині 
відкритого меню натисніть "2 сліди (Сімпсон)". Потім меню буде закрито, а 
режим управління "Гучність" буде змінено на обчислення гучності за 

допомогою двох слідів . 
2. Перемістіть курсор миші на положення ультразвукового зображення (перша 
площина), де слід розмістити першу точку першого сліду, і натисніть ліву 
кнопку миші, щоб почати вимірювання. 
3. Наведіть курсор миші, щоб намалювати слід потрібного для вимірювання 
гучності. 
4. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб закінчити малювання слідів. 
5. Перемістіть курсор миші, щоб встановити напрямок довгої осі. Під час цього 
руху на екрані буде видно, як слід буде розділений на диски 
(перпендикулярно довгій осі). 
6. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб закінчити регулювання довгої осі. 
7. Перемістіть курсор миші на положення ультразвукового зображення (друга 
площина), де слід розмістити першу точку другого сліду, і натисніть ліву 
кнопку миші, щоб почати вимірювання. 
8. Перемістіть курсор миші, щоб намалювати слід потрібного для 
вимірювання гучності. 
9. Клацніть ліву кнопку миші, щоб закінчити малювання слідів. 
10. Перемістіть курсор миші, щоб встановити напрямок довгої осі. Під час 
цього руху на екрані буде видно, як слід буде розділений на диски 
(перпендикулярно довгій осі). 
11. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб закінчити вимірювання гучності за 
допомогою двох слідів. 
12. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
2-11. 
 
 
Щоб обчислити об'єм за допомогою двох раніше виміряних слідів (зверніть 
увагу, що тут використовуються спеціальні сліди, розділені на диски), 
виконайте такі дії: 
1. Всередині B Вимірювання Виберіть інструмент вимірювання ControlBar, 
натиснувши невелику кнопку "v" в управлінні "Гучність", що відкриє меню 
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, а всередині відкритого меню натисніть "2 
сліди (Сімпсон)". Потім меню буде закрито, а режим управління "Гучність" 

буде змінено на обчислення гучності за допомогою двох слідів . 
2. З перших параметрів інструмента "ComboBox" всередині об'єму виберіть 
кількість вимірювального об'єкта, який буде відповідати сліду на першій 
площині. 
3. У другому варіанті інструменту ComboBox всередині об'єму виберіть 
кількість об'єкта вимірювання, який буде відповідати сліду на другій площині. 
4. Натисніть кнопку "Готово" всередині інструментів гучності інструменту, щоб 
обчислити об'єм за допомогою двох обраних слідів. 
5. За бажанням обчисліть більше обсягів, повторивши кроки 2-4. 
 
Зверніть увагу, що для обчислення обсягу використовуються спеціальні сліди 
(розділені на диски), і це обчислення неможливо зробити за допомогою будь-
яких інших слідів. 
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11.1.14. Стеноз (%) з використанням двох відстаней 
 
Для вимірювання стенозу (%) за допомогою двох відстаней виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку "Стеноз%" 

 всередині B Вимірювання ControlBar. 
2. Перемістіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де 
слід розпочати першу відстань, і натисніть ліву кнопку миші, щоб почати 
вимірювання. 
3. Перемістіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де 
слід закінчити першу відстань, і натисніть ліву кнопку миші. 
4. Перемістіть курсор миші в положення, де слід почати другу відстань, і 
натисніть ліву кнопку миші. 
5. Перемістіть курсор миші в положення, де слід закінчити другу відстань, і 
натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити вимірювання стенозу. 
6. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
2-5. 
 
Для того, щоб обчислити стеноз (%), використовуючи дві раніше виміряні 
відстані, виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку "Стеноз%" 

 всередині B Вимірювання ControlBar. 
2. З перших опцій інструменту стенозу ComboBox всередині виберіть кількість 
об'єкта вимірювання, яке відповідатиме першій відстані. 
3. У другому варіанті інструменту ComboBox всередині інструменту 
стенозування виберіть кількість об'єкта вимірювання, яке відповідатиме 
другій відстані. 
4. Клацніть кнопку "Готово" в параметрі інструментів стенозу, щоб обчислити 
стеноз за допомогою двох відстаней. 
5. За бажанням виконайте більше обчислень одного типу, повторивши кроки 
2-4. 
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11.1.15. Стеноз (%) за допомогою двох областей 
 
Для вимірювання стенозу (%) за допомогою двох областей виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку "Стеноз%" 

 всередині B Вимірювання ControlBar. 
2. За бажанням, з опцій інструменту стенозу виберіть інструмент "1)" для 
визначення першої області. Інструмент вибирається натисканням кнопки 

меню "v"  і з меню, що з'явилося  вибір потрібного 

інструменту (наприклад, трасування ). 
3. Намалюйте на ультразвуковому зображенні першу область за допомогою 
вибраного інструменту. Детальні вказівки щодо використання вибраного 
інструменту див. У розділах про вимірювання площі за допомогою 
інструментів еліпса та сліду. Якщо на попередньому кроці інструмент не був 
змінений, то за замовчуванням використовується інструмент ellipse. 
4. За бажанням, з опцій інструменту стенозу виберіть інструмент "2)" для 
визначення другої області. 
5. Намалюйте на ультразвуковому зображенні другу область за допомогою 
вибраного інструменту. Детальні вказівки щодо використання вибраного 
інструменту див. У розділах про вимірювання площі за допомогою 
інструментів еліпса та сліду. Якщо на попередньому кроці інструмент не був 
змінений, то за замовчуванням використовується інструмент ellipse. Стеноз 
буде розрахований автоматично. 
6. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
2-5. 
 
 
Для того, щоб обчислити стеноз (%), використовуючи дві раніше виміряні 
області, виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку "Стеноз%" 

 всередині B Вимірювання ControlBar. 
2. Виберіть номер першого об'єкта вимірювання, який визначає першу 
область, з перших параметрів інструменту стенозу ComboBox. 
3. Виберіть у другому варіанті інструменту для стенозу ComboBox всередині 
об'єкта вимірювання, який визначає другу область. 
4. Клацніть кнопку "Готово" в параметрах інструменту стенозу, щоб обчислити 
стеноз, використовуючи дві області. 
5. За бажанням виконайте більше обчислень одного типу, повторивши кроки 
2-4. 
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11.1.16. Коефіцієнт A / B з використанням двох відстаней 
 
Для вимірювання відношення двох відстаней виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку 

"Коефіцієнт A / B"  всередині B Вимірювання ControlBar. 
2. Наведіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де слід 
розпочати першу відстань (чисельник А), і натисніть ліву кнопку миші, щоб 
почати вимірювання. 
3. Наведіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де слід 
закінчити першу відстань, і натисніть ліву кнопку миші. 
4. Перемістіть курсор миші в положення, де слід розпочати другу відстань 
(знаменник В), і натисніть ліву кнопку миші. 
5. Перемістіть курсор миші в положення, де слід закінчити другу відстань, і 
натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити вимірювання співвідношення. 
6. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
2-5. 
 
Для того, щоб обчислити відношення, використовуючи дві раніше виміряні 
відстані, виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку 

"Коефіцієнт A / B"  всередині B Вимірювання ControlBar. 
2. З перших параметрів інструменту "А)" ComboBox всередині "виберіть 
кількість об'єкта вимірювання, яке відповідатиме першій відстані (чисельник 
А). 
3. З другого параметра "Інструменту співвідношення" "КомбоБокс" всередині 
"Виберіть" номер об'єкта вимірювання, який буде відповідати другому 
відстані (знаменник В). 
4. Натисніть кнопку "Готово" всередині параметрів інструмента 
співвідношення, щоб розрахувати коефіцієнт, використовуючи дві відстані. 
5. За бажанням виконайте більше обчислень одного типу, повторивши кроки 
2-4. 
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11.1.17. Коефіцієнт A / B з використанням двох областей або окружності 
Для вимірювання співвідношення A / B за допомогою двох областей або 
окружності виконайте такі дії: 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку 

"Коефіцієнт A / B"  всередині B Вимірювання ControlBar. 
2. Якщо ви бажаєте виміряти співвідношення між двома областями, 
переконайтеся, що параметр інструмента "Площа" CheckBox всередині 
параметра співвідношення встановлений. Якщо це не перевірено, то 
перевірте це. 
3. За бажанням, якщо ви хочете виміряти співвідношення між двома 
окружностями, поставте прапорець "Коло" Контрольні параметри інструмента 
"Внутрішній коефіцієнт". 
4. За бажанням, з параметрів інструменту співвідношення виберіть інструмент 
"A)" для визначення першої області. Інструмент вибирається натисканням 

кнопки меню "v"  і з меню, що з'явилося  вибір 

потрібного інструменту (наприклад, трасування ). 
5. Намалюйте на ультразвуковому зображенні першу область (чисельник А) за 
допомогою вибраного інструменту. Детальні вказівки щодо використання 
вибраного інструменту див. У розділах про вимірювання площі за допомогою 
інструментів еліпса та сліду. Якщо на попередньому кроці інструмент не був 
змінений, то за замовчуванням використовується інструмент ellipse. 
6. За бажанням, з параметрів інструменту співвідношення виберіть інструмент 
"B)" для визначення другої області. 
7. Намалюйте на ультразвуковому зображенні другу область (знаменник В), 
використовуючи вибраний інструмент. Детальні вказівки щодо використання 
вибраного інструменту див. У розділах про вимірювання площі за допомогою 
інструментів еліпса та сліду. Якщо на попередньому кроці інструмент не був 
змінений, то за замовчуванням використовується інструмент ellipse. 
Співвідношення A / B буде розраховано автоматично. 
8. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
4-7. 
 
Для того, щоб обчислити співвідношення, використовуючи дві раніше 
виміряні області, виконайте такі дії: 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку 
"Коефіцієнт A / B" всередині B Measurements ControlBar. 
2. Якщо ви бажаєте виміряти співвідношення між двома областями, 
переконайтеся, що параметр інструмента "Площа" CheckBox всередині 
параметра співвідношення встановлений. Якщо це не перевірено, то 
перевірте це. 
3. За бажанням, якщо ви хочете виміряти співвідношення між двома 
окружностями, поставте прапорець "Коло" Контрольні параметри інструмента 
"Внутрішній коефіцієнт". 
4. З перших параметрів інструменту співвідношення інструментів "А)" 
ComboBox всередині "виберіть номер об'єкта вимірювання, який визначає 
першу область (чисельник А). 
5. У другому варіанті інструмента співвідношення інструментів співвідношення 
"B)" Виберіть номер об'єкта вимірювання, який визначає другу область 
(знаменник B). 
6. Клацніть кнопку "Готово" всередині параметрів інструмента 
співвідношення, щоб розрахувати коефіцієнт, використовуючи дві області. 
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7. За бажанням виконайте більше обчислень одного типу, повторивши кроки 
4-6. 
 

11.2. Загальні вимірювання режиму M 
 

Для здійснення вимірювань у режимі М виконайте такі дії: 
 
1. Скануйте зображення потрібного режиму M та заморожте 
його. 

2. Натисніть кнопку "Виміри"  для того, щоб відкрити 
правобічні вимірювання ControlBar. 
3. Якщо відкриті вимірювання ControlBar відрізняються від "M 
Measurements", використовуйте елементи керування для зміни 
сторінок General Measurements, щоб відкрити сторінку "M 
Measurements". 
4. Всередині цього ControlBar виберіть потрібний інструмент 
вимірювання, виберіть параметри цього інструменту та 
виконайте потрібну кількість вимірювань за допомогою цього 
інструменту. 
5. Якщо потрібно, виберіть інший вимірювальний інструмент, 
виберіть його параметри та знову виконайте потрібну кількість 
вимірювань за допомогою вибраного інструменту. 
Загальні вимірювання режиму M ControlBar 

 

 

N Опис 

1 Кнопка інструменту для вимірювання швидкості відстані, 
часу. 

2 Кнопка інструменту вимірювання серцевого ритму. 

3 Вимірювання стенозу (%) за допомогою кнопки 
інструменту двох відстаней. 

4 Співвідношення A / B кнопки інструменту вимірювання 
двох відстаней. 

5 Параметри вибраного інструменту. 

6 Нейтральна кнопка інструменту. Нейтральний інструмент 
використовується для вибору, редагування та видалення 
об'єктів вимірювання. 

7 Кнопка для видалення вибраних об'єктів вимірювання та 
малювання. 

8 Кнопка для видалення всіх об'єктів вимірювання. 

9 Кнопка для видалення всіх об'єктів вимірювання та 
малювання. 

10 Управління зміною сторінок Загальних вимірювань. 
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11.2.1. Відстань, час, швидкість 
 
Для вимірювання відстані, часу чи швидкості виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання відстані, натиснувши кнопку "Відстань" 

 всередині M Measurements ControlBar. 
2. Якщо ви бажаєте виміряти відстань, переконайтеся, що параметр 
інструменту CheckBox "Відстань" всередині інструментів відстані встановлено. 
Якщо це не перевірено, то перевірте це. 
3. За бажанням, якщо ви хочете виміряти час або швидкість, тоді перевірте 
відповідні параметри CheckBoxes ("Час", "Швидкість") всередині інструментів 
відстані. Зверніть увагу, що ви можете перевірити декілька чеків. 
4. Наведіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де ви 
бажаєте розпочати вимірювання, і натисніть ліву кнопку миші, щоб почати 
вимірювання. 
5. Наведіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де ви 
хочете закінчити вимірювання, і натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити 
вимірювання. 
6. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
4-5. 
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11.2.2.  Частота пульсу (HR) 
 
Для вимірювання ЧСС виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання частоти серцевих скорочень (ЧСС), 
натиснувши кнопку «Частота серцевих скорочень» 

 всередині M Measurements ControlBar. 
2. Якщо ви бажаєте виміряти частоту серцевих скорочень за допомогою двох 
інтервалів серцевих скорочень, переконайтесь, що у параметрах інструмента 
серцевого ритму RadioButton "2 удари" встановлено. Якщо це не перевірено, 
то перевірте це. 
3. Якщо ви бажаєте виміряти частоту серцевих скорочень за допомогою 
одного інтервалу серцебиття, переконайтесь, що у параметрах інструмента 
серцевого ритму RadioButton "1 удар" всередині. Якщо це не перевірено, то 
перевірте це. 
4. Наведіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де ви 
бажаєте розпочати вимірювання, і натисніть ліву кнопку миші, щоб почати 
вимірювання. 
5. Наведіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де ви 
хочете закінчити вимірювання, і натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити 
вимірювання. 
6. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
4-5. 
 
 
Для того, щоб обчислити частоту серцевих скорочень (ЧСС) за допомогою 
раніше виміряного часового інтервалу, виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання частоти серцевих скорочень (ЧСС), 
натиснувши кнопку «Частота серцевих скорочень» 

 всередині M Measurements ControlBar. 
2. Якщо ви хочете обчислити частоту серцевих скорочень за допомогою двох 
інтервалів серцевих скорочень, переконайтесь, що у параметрах інструмента 
серцевого ритму RadioButton "2 удари" встановлено. Якщо це не перевірено, 
то перевірте це. 
3. Якщо ви хочете обчислити частоту серцевих скорочень за допомогою 
одного інтервалу серцебиття, переконайтеся, що у параметрах інструмента 
серцевого ритму RadioButton "1 удар" всередині. Якщо це не перевірено, то 
перевірте це. 
4. У параметрах інструменту серцевого ритму ComboBox всередині виберіть 
кількість об'єкта вимірювання, яке буде використано для обчислення частоти 
серцевих скорочень. 
5. Натисніть кнопку "Готово" всередині параметрів інструменту серцебиття, 
щоб розрахувати частоту серцевих скорочень. 
6. За бажанням виконайте більше обчислень одного типу, повторивши кроки 
2-5. 
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11.2.3.Стеноз (%) з використанням двох відстаней 
 

Для вимірювання стенозу (%) за допомогою двох відстаней виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши кнопку "Стеноз%" 

 всередині M Measurements ControlBar. 
2. Перемістіть курсор миші на позицію на зображенні ультразвукового 
режиму M, де слід розпочати першу відстань, і натисніть ліву кнопку миші, 
щоб почати вимірювання. 
3. Перемістіть курсор миші в положення ультразвукового зображення M-
режиму, де слід закінчити першу відстань, і натисніть ліву кнопку миші. 
4. Перемістіть курсор миші в положення, де слід почати другу відстань, і 
натисніть ліву кнопку миші. 
5. Перемістіть курсор миші на положення, де слід закінчити другу відстань, і 
натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити вимірювання стенозу. 
6. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
2-5. 
 
 
Для того, щоб обчислити стеноз (%), використовуючи дві раніше виміряні 
відстані, виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши кнопку "Стеноз%" 

 всередині M Measurements ControlBar. 
2. З перших опцій інструменту стенозу ComboBox всередині виберіть кількість 
об'єкта вимірювання, яке відповідатиме першій відстані. 
3. У другому варіанті інструменту ComboBox всередині інструменту 
стенозування виберіть кількість об'єкта вимірювання, яке відповідатиме 
другій відстані. 
4. Клацніть кнопку "Готово" в параметрі інструментів стенозу, щоб обчислити 
стеноз за допомогою двох відстаней. 
5. За бажанням виконайте більше обчислень одного типу, повторивши кроки 
2-4. 
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11.2.4. Коефіцієнт A / B з використанням двох відстаней, часу 
або швидкостей 

Для вимірювання відношення двох відстаней, часу або швидкостей виконайте 
такі дії: 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши кнопку "Коефіцієнт A / B" 

 всередині M Measurements ControlBar. 
2. Якщо ви хочете обчислити співвідношення між двома відстанями, 
переконайтеся, що параметр інструменту "Відстань" у вікні співвідношення 
"Checkbox" встановлений. Якщо це не перевірено, то перевірте це. 
3. За бажанням, якщо ви хочете обчислити співвідношення між двома 
часовими інтервалами, поставте прапорець "Час" Параметри інструмента 
"CheckBox" всередині співвідношення. 
4. За бажанням, якщо ви хочете обчислити співвідношення між двома 
швидкостями, поставте прапорець "Швидкість" Параметри інструмента 
"Checkbox" всередині. 
5. Перемістіть курсор миші на позицію на зображенні ультразвукового 
режиму M, де слід розпочати першу відстань (чисельник А), і натисніть ліву 
кнопку миші, щоб почати вимірювання. 
6. Перемістіть курсор миші на положення ультразвукового зображення M-
режиму, де слід закінчити першу відстань, і натисніть ліву кнопку миші. 
7. Перемістіть курсор миші в положення, де слід розпочати другу відстань 
(знаменник В), і натисніть ліву кнопку миші. 
8. Перемістіть курсор миші на положення, де слід закінчити другу відстань, і 
натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити вимірювання співвідношення. 
9. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
5-8. 
Для того, щоб обчислити відношення, використовуючи дві раніше виміряні 
відстані, виконайте такі дії: 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку 

"Коефіцієнт A / B"  всередині M Measurements 
ControlBar. 
2. Якщо ви хочете обчислити співвідношення між двома відстанями, 
переконайтеся, що параметр інструменту "Відстань" у вікні співвідношення 
"Checkbox" встановлений. Якщо це не перевірено, то перевірте це. 
3. За бажанням, якщо ви хочете обчислити співвідношення між двома 
часовими інтервалами, поставте прапорець "Час" Параметри інструмента 
"CheckBox" всередині співвідношення. 
4. За бажанням, якщо ви хочете обчислити співвідношення між двома 
швидкостями, поставте прапорець "Швидкість" Параметри інструмента 
"Checkbox" всередині. 
5. З перших параметрів інструменту співвідношення інструментів "А)" 
ComboBox всередині "виберіть кількість об'єкта вимірювання, яке 
відповідатиме першій відстані (чисельник А). 
6. З другого параметру інструменту співвідношення інструментів "B)" Виберіть 
внутрішню величину, виберіть кількість об'єкта вимірювання, яке 
відповідатиме другому відстані (знаменник В). 
7. Клацніть кнопку "Готово" всередині параметрів інструмента 
співвідношення, щоб розрахувати коефіцієнт, використовуючи дві відстані. 
8. За бажанням виконайте більше обчислень одного типу, повторивши кроки 
2-7. 
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11.3. Загальні вимірювання режиму PW / CW 
 

Для того щоб виконати вимірювання режиму PW / CW, 
виконайте такі дії: 
1. Скануйте зображення потрібного режиму PW / CW і 
заморозьте його. 

2. Натисніть кнопку "Виміри"  для того, щоб відкрити 
правобічні вимірювання ControlBar. 
3. Якщо відкриті вимірювання ControlBar відрізняються від "PW 
/ CW вимірювань", використовуйте елементи керування для 
зміни сторінок загальних вимірювань, щоб відкрити сторінку 
"PW / CW вимірювання". 
4. Всередині цього ControlBar виберіть потрібний інструмент 
вимірювання, виберіть параметри цього інструменту та 
виконайте потрібну кількість вимірювань за допомогою цього 
інструменту. 
5. Якщо потрібно, виберіть інший вимірювальний інструмент, 
виберіть його параметри та знову виконайте потрібну кількість 
вимірювань за допомогою вибраного інструменту. 
Загальні вимірювання режиму PW / CW ControlBar 

 

 

N Опис 

1 Кнопка інструменту для вимірювання градієнта тиску на 
основі точки. 

2 Співвідношення A / B двох кнопкових інструментів 
вимірювання на основі точок. 

3 Різниця швидкостей на основі відстані (дві точки), 
різниця градієнтів тиску (PG), різниця в часі, показник 
прискорення та опору (RI). 

4 Співвідношення A / B двох кнопок інструменту 
вимірювання на основі відстані. 

5 Кнопка інструменту вимірювання швидкості на основі 
сліду, мінімальна / середня, градієнт тиску (PG) хв / макс 
/ середнє, інтеграл часу швидкості (VTI), індекс опору (RI), 
індекс пульсації (PI). 

6 Співвідношення A / B двох кнопок інструменту 
вимірювання на основі трасування. 

7 Кнопка інструменту вимірювання серцевого ритму. 

8 Параметри вибраного інструменту. 

9 Нейтральна кнопка інструменту. Нейтральний інструмент 
використовується для вибору, редагування та видалення 
об'єктів вимірювання. 

10 Кнопка для видалення вибраних об'єктів вимірювання та 
малювання. 

11 Кнопка для видалення всіх об'єктів вимірювання. 

12 Кнопка для видалення всіх об'єктів вимірювання та 
малювання. 

13 Управління зміною сторінок Загальних вимірювань. 
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11.3.1. Градієнт швидкості та тиску (PG) за допомогою однієї точки 
 
Для вимірювання градієнта швидкості або тиску (PG) виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання на основі точок, натиснувши кнопку 

«Точка»  всередині PW / CW вимірювання ControlBar. 
2. Якщо Ви бажаєте виміряти швидкість, переконайтесь, що прапорець 
CheckBox "Швидкість" всередині параметрів інструменту вимірювання на 
основі точки визначається. Якщо це не перевірено, то перевірте це. 
3. За бажанням, якщо ви хочете виміряти градієнт тиску (PG), то перевірте 
відповідні CheckBox ("Градієнт тиску (PG)" "всередині параметрів 
вимірювального інструменту на основі точок. Зверніть увагу, що ви можете 
перевірити декілька чеків. 
4. Наведіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де ви 
бажаєте виконати вимірювання, і натисніть ліву кнопку миші, щоб здійснити 
вимірювання. 
5. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши крок 4. 
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11.3.2. A / B співвідношення точкових вимірювань (швидкості, градієнти тиску) 
Щоб виміряти співвідношення двох вимірювань на базі точок, виконайте такі 
дії: 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши кнопку "Коефіцієнт A / B" 

 всередині PW / CW вимірювання ControlBar. 
2. Якщо ви хочете обчислити співвідношення між двома швидкостями, 
переконайтесь, що "Коефіцієнт швидкості" Параметри інструмента CheckBox 
всередині інструменту відновлення встановлені. Якщо це не перевірено, то 
перевірте це. 
3. За бажанням, якщо ви хочете обчислити співвідношення двох градієнтів 
тиску (PG), встановіть прапорець "Коефіцієнт градієнтів тиску". 
4. Перемістіть курсор миші на положення ультразвукового зображення 
режиму PW, де слід провести перше вимірювання (чисельник А), і натисніть 
ліву кнопку миші, щоб здійснити вимірювання. 
5. Перемістіть курсор миші в положення, де слід провести друге вимірювання 
(знаменник В), і натисніть ліву кнопку миші, щоб виконати вимірювання та 
розрахунок співвідношення. 
6. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
4-5. 
 
 
Для того, щоб обчислити відношення за допомогою двох раніше виміряних 
точкових вимірювань, виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку 

"Коефіцієнт A / B"  всередині PW / CW вимірювання ControlBar. 
2. Якщо ви хочете обчислити співвідношення між двома швидкостями, 
переконайтесь, що "Коефіцієнт швидкості" Параметри інструмента CheckBox 
всередині інструменту відновлення встановлені. Якщо це не перевірено, то 
перевірте це. 
3. За бажанням, якщо ви хочете обчислити співвідношення двох градієнтів 
тиску (PG), встановіть прапорець "Коефіцієнт градієнтів тиску". 
4. З перших параметрів інструменту співвідношення інструментів "А)" 
ComboBox всередині "виберіть кількість об'єкта вимірювання, яке 
відповідатиме першому вимірюванню (чисельник А). 
5. У другому варіанті інструменту співвідношення інструментів співвідношення 
«B)» виберіть кількість об'єкта вимірювання, яке буде відповідати другому 
вимірюванню (знаменник B). 
6. Натисніть кнопку "Готово" всередині параметрів інструмента 
співвідношення, щоб обчислити співвідношення двох вимірювань. 
7. За бажанням виконайте більше обчислень одного типу, повторивши кроки 
2-6. 
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11.3.3. Різниця швидкостей, різниця градієнтів тиску (PG), 
різниця у часі, показник прискорення та опору (RI) за допомогою 
однієї відстані (дві точки) 

 
Для вимірювання різниці швидкостей, різниці градієнтів тиску (PG), різниці в 
часі, прискорення або індексу опору (RI), виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання відстані, натиснувши кнопку "Відстань" 

 всередині PW / CW вимірювання ControlBar. 
2. Якщо ви бажаєте виміряти різницю швидкостей, переконайтесь, що 
прапорець CheckBox "Різниця швидкостей" усередині параметрів інструменту 
відстані встановлений. Якщо це не перевірено, то перевірте це. 
3. За бажанням, якщо ви бажаєте виміряти інші параметри, перевірте 
відповідні параметри інструментів CheckBox всередині інструменту відстані. 
Зверніть увагу, що ви можете перевірити декілька чеків. 
4. Наведіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де ви 
бажаєте розпочати вимірювання, і натисніть ліву кнопку миші, щоб почати 
вимірювання. 
5. Наведіть курсор миші на положення ультразвукового зображення, де ви 
хочете закінчити вимірювання, і натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити 
вимірювання. 
6. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
4-5. 
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11.3.4. А / В співвідношення відстані (дві точки) на основі вимірювань 
 
Для вимірювання відношення вимірювань на основі двох відстаней (двох 
балів) виконайте такі дії: 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши кнопку "Коефіцієнт A / B" 

 всередині PW / CW вимірювання ControlBar. 
2. Якщо ви хочете обчислити співвідношення між двома різницями 
швидкостей, переконайтеся, що "Коефіцієнт різниці швидкостей" встановлено 
прапорець "Інструменти співвідношення значень внутрішнього відношення". 
Якщо це не перевірено, то перевірте це. 
3. За бажанням, якщо ви хочете обчислити співвідношення між іншими 
параметрами, перевірте відповідні параметри інструмента CheckBox 
всередині інструмента співвідношення. 
4. Перемістіть курсор миші на позицію на ультразвуковому зображенні 
режиму PW / CW, де слід розпочати перше вимірювання на відстані 
(чисельник А), і натисніть ліву кнопку миші, щоб почати вимірювання. 
5. Перемістіть курсор миші на положення ультразвукового зображення 
режиму PW / CW, де слід закінчити перше вимірювання на відстані, і натисніть 
ліву кнопку миші. 
6. Перемістіть курсор миші в положення, де слід розпочати друге 
вимірювання на основі відстані (знаменник В), і натисніть ліву кнопку миші. 
7. Перемістіть курсор миші на положення, де слід закінчити друге 
вимірювання на основі відстані, і натисніть ліву кнопку миші, щоб закінчити 
вимірювання співвідношення. 
8. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
4-7. 
 
 
 
Для того, щоб обчислити відношення за допомогою двох раніше виміряних 
вимірювань на відстані, виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку 

"Коефіцієнт A / B"  всередині PW / CW вимірювання ControlBar. 
2. Якщо ви хочете обчислити співвідношення між двома різницями 
швидкостей, переконайтеся, що "Коефіцієнт різниці швидкостей" встановлено 
прапорець "Інструменти співвідношення значень внутрішнього відношення". 
Якщо це не перевірено, то перевірте це. 
3. За бажанням, якщо ви хочете обчислити співвідношення між іншими 
параметрами, перевірте відповідні параметри інструмента CheckBox 
всередині інструмента співвідношення. 
4. З перших параметрів інструменту "А)" ComboBox всередині "виберіть номер 
об'єкта вимірювання, який буде відповідати першому вимірюванню на основі 
відстані (чисельник А). 
5. У другому варіанті інструменту співвідношення інструментів співвідношення 
"B)" виберіть кількість об'єкта вимірювання, яке відповідатиме другому 
вимірюванню на основі відстані (знаменник B). 
6. Натисніть кнопку "Готово" всередині параметрів інструмента 
співвідношення, щоб розрахувати співвідношення вибраних вимірювань. 
7. За бажанням виконайте більше обчислень одного типу, повторивши кроки 
2-6. 
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11.3.5. Мінімальна швидкість / макс / середнє, Градієнт тиску (PG) хв / макс / 
середнє, Інтеграл часу швидкості (VTI), Індекс опору (RI) та Індекс 
пульсації (PI) за допомогою вимірювання слідів 

Режим вимірювання трасування PW / CW (автоматичний або ручний) 
вибирається під параметри програмного забезпечення ("Меню-> Інструменти-
> Опції-> Виміри та розрахунки-> Загальні параметри", опція "Використовувати 
автоматичне визначення сліду PW / CW"). 
Для проведення вимірювання на основі PW / CW слід виконати наступні дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання слідів, натиснувши кнопку «Сліду» 

 у контрольній панелі вимірювань PW / CW. 
2. Поставте мишею прапорець параметрів, які ви бажаєте виміряти 
(наприклад, частота серцевих скорочень, час, індекс опору, індекс пульсації, 
інтеграл часу швидкості) і зніміть прапорці з параметрів, які ви не бажаєте 
вимірювати. 
3. Перемістіть курсор миші в положення на ультразвуковому зображенні, де 
ви хочете почати вимірювання сліду, і натисніть ліву кнопку миші, щоб почати 
вимірювання. 
4. Перемістіть мишу в положення, де ви хочете закінчити вимірювання слідів, і 
натисніть лівою кнопкою миші, щоб закінчити вимірювання. Якщо ви 
використовуєте автоматичне виявлення слідів PW / CW, програмне 
забезпечення автоматично виявить контур сліду та виконає вибрані 
вимірювання. Якщо автоматичне виявлення не використовується, вам 
потрібно буде намалювати криву слідів, перемістивши мишу на ультразвукове 
зображення по контуру сліду PW / CW, який ви хочете виміряти. 
5. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
2-4. 
ВАЖЛИВО 
Деякі параметри (ЧСС, Індекс опору (RI), Градієнт тиску EDV) обчислюються 
лише у тому випадку, якщо використовується опція "Використовувати 
детектор ритму" і програмне забезпечення здатне визначати інтервал 
серцебиття. Після виявлення його малюють за допомогою іншого кольору, 
ніж решта сліду. 
Якщо використовується опція "Використовувати детектор ритму", всі 
параметри (за винятком інтеграла часу та швидкості руху) обчислюються 
для виявленої частини серцебиття (намальована за допомогою іншого 
кольору). 
Інтеграл часу і швидкості швидкості обчислюється не для одного виявленого 
удару, а для повного намальованого сліду між пунктирними лініями 
кінцевої точки. 
Якщо програмне забезпечення виявляє, що дані PW / CW відстежуються, 
слід PW / CW фарбується червоним кольором і обчислення не виконуються. 
Тут PSV - пікова швидкість систоли, EDV - кінцева швидкість діастоли. 
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11.3.6. Коефіцієнт A / B вимірювань на основі слідів 
Для вимірювання співвідношення двох вимірювань на основі слідів виконайте 
такі дії: 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши на кнопку "Коефіцієнт A / B" 

 у контрольній панелі вимірювань PW / CW. 
2. Якщо ви хочете обчислити співвідношення між двома засобами швидкості, 
переконайтесь, що в опціях інструменту співвідношення встановлено галочку 
"Коефіцієнт швидкості означає". Поставте цей прапорець, якщо його ще не 
встановлено. 
3. За бажанням, якщо ви хочете обчислити співвідношення між іншими 
параметрами, позначте відповідні контрольні панелі в параметрах 
інструмента співвідношення. 
4. За бажанням за допомогою меню ("v") кнопки "A)" виберіть, чи потрібно 
вимірювати стандартний слід або слід з автоматично виявленим серцебиттям. 
5. Виконайте вимірювання першого сліду (чисельник А). 
6. За бажанням, за допомогою меню ("v") кнопки "B)" виберіть, чи потрібно 
вимірювати стандартний слід або слід з автоматично виявленим серцебиттям. 
7. Виконайте вимірювання другого сліду (знаменника В). Програмне 
забезпечення буде обчислювати вибрані співвідношення. 
8. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
2-7. 
ВАЖЛИВО 
Якщо використовується слід із виявленням серцебиття ("Слід і биття"), то 
середнє значення швидкості, середнє значення PG та індекс пульсації 
обчислюється для виявленого інтервалу биття (намальовано з 
використанням іншого кольору). 
Інтеграл часу швидкості завжди обчислюється для повного сліду між 
пунктирними вертикальними маркерами кінцевої точки незалежно від того, 
виявлено серцебиття чи ні. 
 
Для обчислення співвідношення за допомогою двох раніше виміряних слідів 
виконайте такі дії: 
1. Виберіть інструмент вимірювання, натиснувши відповідну кнопку "A / B 

Ratio"  у контрольній панелі вимірювань PW / CW. 
2. Якщо ви хочете обчислити співвідношення між двома засобами швидкості, 
переконайтесь, що галочка "Коефіцієнт швидкості означає" у параметрах 
інструмента співвідношення відмічена. Поставте цей прапорець, якщо його ще 
не встановлено. 
3. За бажанням, якщо ви хочете обчислити співвідношення між іншими 
параметрами, позначте відповідні контрольні панелі всередині параметрів 
інструменту відношення. 
4. З першого параметра "A)" ComboBox у співвідношенні інструментів 
співвідношення виберіть номер першого об'єкта вимірювання слідів 
(чисельник A). 
ComboBox показує лише номери об’єктів, які відповідають типу об'єкта, 
вибраному за допомогою меню "v" кнопки "A)" ("Trace" або "Trace and Beat"). 
Якщо ви хочете змінити тип об’єктів, зробіть це, вибравши відповідний пункт 
меню (використовуючи кнопку меню «v»). 
5. У другому "B)" ComboBox у параметрах інструменту співвідношення 
виберіть кількість другого об'єкта вимірювання слідів (знаменник B). 
6. Клацніть на кнопку «Готово» у параметрах інструменту співвідношення, щоб 
обчислити вибрані співвідношення. 
7. За бажанням виконайте більше обчислень одного типу, повторивши кроки 
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11.3.7. Індекс опору (RI) 
 
Індекс опору (RI) можна виміряти вручну за допомогою інструмента відстані PW / CW або автоматично за 
допомогою інструмента сліду PW / CW та вибору відповідних параметрів для цих інструментів. Для отримання 
додаткової інформації див. Описи цих інструментів. 
 

11.3.8. Індекс пульсності (PI) 
 
Індекс пульсації (PI) вимірюється за допомогою інструмента сліду PW / CW та вибору відповідної опції цього 
інструменту. Для отримання додаткової інформації див. Опис цього інструменту. 
 

11.3.9. Інтеграл часу швидкості (VTI) 
 
Інтеграл часу швидкості (VTI) вимірюється за допомогою інструмента трасування PW / CW та вибору відповідної 
опції цього інструменту. Для отримання додаткової інформації див. Опис цього інструменту.
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11.3.10. Частота серцевих скорочень (ЧСС) за допомогою вимірювання на відстані 
Для вимірювання ЧСС виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання частоти серцевих скорочень (ЧСС), 

натиснувши кнопку «Частота серцевих скорочень»  у 
контрольній панелі вимірювань PW / CW. 
2. Якщо ви бажаєте виміряти частоту серцевих скорочень за допомогою 
інтервалу двох серцебиття, переконайтесь, що в параметрах інструменту 
серцевого ритму RadioButton "2 удари". Поставте цей прапорець, якщо його 
ще немає 
3. Якщо ви бажаєте виміряти частоту серцевих скорочень за допомогою 
інтервалу серцебиття, переконайтесь, що в параметрах інструмента серцевого 
ритму відзначено функцію RadioButton "1 удар". Поставте цей прапорець, 
якщо його ще немає 
4. Перемістіть курсор миші в положення ультразвукового зображення, де ви 
бажаєте розпочати вимірювання, і натисніть ліву кнопку миші, щоб почати 
вимірювання. 
5. Перемістіть курсор миші в положення ультразвукового зображення, де ви 
хочете закінчити вимірювання, і натисніть лівою кнопкою миші, щоб закінчити 
вимірювання. 
6. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 
4-5. 
 
 
Для обчислення частоти серцевих скорочень (ЧСС) за допомогою раніше 
виміряного інтервалу часу виконайте такі дії: 
 
1. Виберіть інструмент вимірювання частоти серцевих скорочень (ЧСС), 

натиснувши кнопку «Частота серцевих скорочень»  у 
контрольній панелі вимірювань PW / CW. 
2. Якщо ви хочете обчислити частоту серцевих скорочень за допомогою 
інтервалу двох серцебиття, переконайтесь, що у параметрах інструменту 
серцевого ритму RadioButton "2 удари". Поставте цей прапорець, якщо його 
ще немає 
3. Якщо ви хочете обчислити частоту серцевих скорочень, використовуючи 
інтервал серцебиття, переконайтесь, що в параметрах інструменту серцевого 
ритму встановлено позначку RadioButton "1 удар". Поставте цей прапорець, 
якщо його ще немає 
4. З параметрів інструменту ComboBox в інструменті серцевого ритму виберіть 
кількість об'єкта вимірювання, яке буде використано для обчислення частоти 
серцевих скорочень. 
5. Клацніть на кнопку «Готово» в параметрах інструменту серцевого ритму, 
щоб розрахувати частоту серцевих скорочень. 
6. За бажанням виконайте більше обчислень одного типу, повторивши кроки 
2-5. 

 

 
У вікні Інформація про пацієнта також можна ввести серцевий ритм. 
Інший спосіб вимірювання частоти серцевих скорочень - це використання сліду PW / CW з вибраними 
параметрами виявлення та частоти серцевих скорочень. Для отримання додаткової інформації дивіться опис 
інструмента слідування. 
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11.4. Модифікація та видалення проведених вимірювань 
 

 Кожен об'єкт вимірювання має визначені ключові точки, які можуть бути використані для зміни цього 
об'єкта вимірювання. Ці ключові точки зазвичай позначені невеликими колами і розташовані в точках, які є 
початком та / або кінцем об'єкта вимірювання та в деяких інших точках. 

 

 
 
 Щоб змінити вимірювання або креслення після закінчення вимірювання, виконайте такі дії: 
 
1. Якщо не вибрано інструмент вимірювання або вибрано такий інструмент, як M-рядок, натисніть кнопку 

"Виміри"  щоб відкрити правий бік вимірювання ControlBar і натиснути кнопку "Нейтральний інструмент" 

. 
2. Перемістіть курсор миші над ключовою точкою об'єкта вимірювання, який ви хочете змінити. 
3. Клацніть за допомогою правої кнопки миші, щоб розпочати модифікацію ключової точки. 
Зверніть увагу, що на деяких комп’ютерах немає зовнішньої миші, але вбудована сенсорна панель або 
сенсорний екран. Щоб дізнатися, як виконати клацання правою кнопкою миші на такому комп’ютері, 
ознайомтеся з посібником користувача для цього конкретного комп'ютера або для його вказівного 
пристрою. У випадку з системою ClarUs з сенсорними накладками, клацання правою кнопкою миші може 
здійснюватися дуже обережно торкаючись сенсорної панелі двома пальцями одночасно. 
4. Перемістіть курсор миші на нове потрібне місце ключової точки. 
5. Клацніть правою кнопкою миші, щоб закінчити модифікацію ключової точки. 
6. За бажанням повторіть кроки 2-5 для всіх об'єктів вимірювання та їх ключових точок, які ви хочете змінити. 
 
Зверніть увагу, що якщо конкретний об'єкт вимірювання був пов'язаний із специфічним для вимірювання полем 
вимірювання, модифікація об'єкта вимірювання також впливає на значення, яке знаходиться у підключеному 
для вимірювання специфічному полі вимірювання. 
 
 
 
Щоб видалити вимірювання або об’єкт малювання після закінчення вимірювання, виконайте такі дії: 
 
1. Якщо не вибрано інструмент вимірювання або вибрано такий інструмент, як M-рядок, натисніть кнопку 

"Виміри"  щоб відкрити правий бік вимірювання ControlBar і натиснути кнопку "Нейтральний інструмент" 

. 
2. Перемістіть курсор миші над ключовою точкою об'єкта вимірювання, який потрібно видалити. 
3. Клацніть за допомогою правої кнопки миші, щоб розпочати модифікацію ключової точки. 
4. Натисніть клавішу "Видалити" ("Del"), щоб видалити об'єкт вимірювання. 
5. За бажанням повторіть кроки 2-4 для всіх об'єктів вимірювання, які ви хочете видалити. 
 
Зверніть увагу, що видалення об'єкта вимірювання не впливає на значення, що містяться в специфічних для 
вимірювання полях вимірювання.
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 Щоб видалити всі вимірювання та креслення (анотації), виконайте такі дії: 
 

1. Якщо права контрольна панель вимірювання не відкрита, натисніть кнопку "Виміри"  щоб відкрити 
праву панель вимірювання в правому напрямку. 

2. Натисніть кнопку «Видалити все»  внизу панелі контролю вимірювань, щоб видалити всі об'єкти 
вимірювання та анотації. Щоб видалити лише всі вимірювання, але залишити анотації, натисніть кнопку 

«Видалити вимірювання» . 
 
 Зверніть увагу, що видалення об'єктів вимірювання не впливає на значення, що містяться в специфічних 
для вимірювання полях вимірювання. 
 
 
Щоб видалити відразу кілька вимірювань чи малюнків (анотацій), виконайте такі дії: 
 

1. Якщо права контрольна панель вимірювання не відкрита, натисніть кнопку "Виміри"  щоб відкрити 
праву панель вимірювання. 

2. Натисніть кнопку "Нейтральний інструмент" . 
3. Наведіть курсор миші на ключову точку об'єкта вимірювання, який потрібно видалити. 
4. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб вибрати об’єкт вимірювання. 
5. У разі помилки вибору натисніть на ключову точку того ж об’єкта вимірювання, щоб скасувати вибір. 
6. Виконайте кроки 3-5, щоб вибрати всі об'єкти, які потрібно видалити. 
7. За бажанням, щоб вибрати кілька об'єктів вимірювання одночасно за допомогою прямокутної області 
вибору, натисніть ліву кнопку миші в точці, де повинна починатися область вибору, і натискайте цю кнопку миші 
під час переміщення курсору миші до місця, де курсор миші прямокутна область повинна закінчуватися, а потім 
відпустити цю кнопку миші. Будуть вибрані всі об'єкти вимірювання з ключовими точками всередині цього 
прямокутника. 

8. Натисніть кнопку "Видалити вибране"  внизу вимірювальної панелі вимірювання для видалення 
вибраних об'єктів вимірювання. Або натисніть клавішу "Видалити" ("Del"). 
9. За бажанням повторіть кроки 3-8, щоб видалити інші вимірювання чи малюнки. 
 
Зверніть увагу, що видалення об'єктів вимірювання не впливає на значення, що містяться в специфічних для 
вимірювання полях вимірювання. 
 
 
Щоб перемістити створений раніше графічний об'єкт вимірювання / малювання / анотації до іншого місця, 
виконайте такі дії: 

1. Якщо праворуч вимірювань ControlBar не відкрито, натисніть кнопку "Виміри"  щоб відкрити праву 
сторону вимірювання ControlBar. 

2. Натисніть кнопку «Нейтральний інструмент» . 
3. Наведіть курсор миші на кінцеву точку або контур об'єкта, який потрібно перемістити. 
4. Натисніть ліву кнопку миші та перемістіть курсор миші, не відпускаючи ліву кнопку миші. Зверніть увагу, що 
ця операція переміщення впливає на всі обрані об'єкти, якщо ви раніше вибрали кілька об'єктів. 
5. Відпустіть ліву кнопку миші, щоб закінчити операцію руху. 
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11.5. Вимірювання та розрахунки для акушерства та гінекології людини (OB / GYN) 
 To виконати специфічні вимірювання та обчислення для обстеження, заморозити ультразвукове 
зображення (або відкрити мініатюрну картинку) та на верхній панелі програмного забезпечення натиснути 

кнопку «Розрахунки» . Якщо тип обстеження OB / GYN був обраний у вікні Інформація про пацієнта 

(відкривається натисканням кнопки "Пацієнт" ), буде відкрито вимірювання та обчислення OB / GYN 
праворуч. 

 



Echo Wave II Software Release Version: 3 

TELEMED    
Echo Wave II Software User Manual Ver. 2.8.9 2020.07.01 Page 133 of 214 

 

 Для введення дати LMP (останній менструальний період) виконайте такі дії: 
1. Відкрийте OB / GYN розрахунки ControlBar (якщо він ще не відкритий), натиснувши кнопку «Розрахунки» 

. 

2. Скористайтеся контролем «Вивчення»  від обчислень OB / GYN ControlBar, щоб 
відкрити сторінку дослідження, яка містить кнопку LMP, якщо на поточній сторінці дослідження немає кнопки 
LMP. Навчання можна змінити, натиснувши на кнопки «<» та «>» з елемента керування «Вивчення» або 
натиснувши кнопку «v» та у відкритому меню, вибравши потрібне дослідження. Якщо обчислення ControlBar 
активовано, контроль "Вивчення" можна активувати, натиснувши відповідну гарячу клавішу, яка в заголовку 
керування позначена як підкреслена літера (підкреслена "S" для дослідження). Якщо обчислення ControlBar 
активовано, дослідження також можна змінити, натиснувши клавіші "Page Up" та "Page Down". 

3. Натисніть кнопку «LMP»  щоб відкрити вікно введення LMP Якщо кнопка має 
гарячу клавішу, яка позначена підкресленою літерою (наприклад, підкресленою для кнопки LMP), а кнопка 
ControlBar активна, дії кнопки також можна викликати, натиснувши відповідну гарячу клавішу. 

 
4. Усередині відкритого вікна виберіть дату LMP (рік, місяць та день) за допомогою календаря або введіть дату 
вручну, використовуючи поле «Дата LMP». Формат дати повинен відповідати формату, показаному на етикетці 
"Сьогоднішня дата". 
5. Для підтвердження введеної дати натисніть кнопку «ОК» або кнопку «Скасувати», щоб скасувати операцію 
введення дати. Це закриє вікно введення дати. 

6. Переконайтесь, що дата LMP на кнопці LMP  це те, що ви хочете ввести. 
7. За бажанням повторіть кроки 3-6, щоб змінити / виправити дату LMP. 
 
 
 
Для вимірювання параметра OB / GYN виконайте такі дії: 
1. Відкрийте OB / GYN розрахунки ControlBar (якщо він ще не відкритий), натиснувши кнопку «Розрахунки» 

. 

2. Скористайтеся контролем "Навчання"  обчислень OB / GYN ControlBar, щоб 
відкрити сторінку дослідження, що містить елемент управління (поле вимірювання) з назвою потрібного 
параметра вимірювання (наприклад, AC), якщо поточна сторінка дослідження її ще не містить. Дослідження 
можна змінити, натиснувши кнопки «<» та «>» у керуванні «Вивчення» або натиснувши кнопку «v» та у 
відкритому меню, вибравши потрібне дослідження. Скорочення вимірювань (наприклад, змінна зміна 
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окружності живота) та для розрахунків, що використовуються, можна знайти у посібнику з програмного 
забезпечення. 
3. Натисніть кнопку потрібного для вимірювання параметра, наприклад, змінного струму 

. Якщо поле містить будь-які дані вимірювань, ці дані будуть видалені, а в правій 

частині кнопки "v" ви побачите третю кнопку ("E", "T", "L", "B") . Літери "E", "T", "L" і 
"B" вказують, який інструмент вимірювання використовується для вимірювання вибраного параметра: E - 
інструмент еліпса, T - слід, L - лінія, B - слід з виявленням серцебиття. Програмне забезпечення автоматично 
вибирає цей інструмент і чекає, поки проводиться вимірювання. Якщо в полі вимірювання є гаряча клавіша, 
позначена як підкреслена літера (наприклад, підкреслена А для змінного струму), а обчислення ControlBar 
активні, то бажаний для вимірювання параметр можна вибрати, натиснувши відповідну гарячу клавішу. Також 
поле, яке ви бажаєте виміряти, можна вибрати з активованої панелі управління за допомогою клавіш зі 
стрілками "Вгору" та "Вниз", а потім натиснути клавішу "Ввести". 
4. За бажанням, якщо ви хочете змінити інструмент вимірювання для вибраного поля (наприклад, виміряйте 
зміна змінного струму не за допомогою еліпса (E), а за допомогою інструменту слід (T)), натисніть на цю третю 

кнопку і буде вибрано інший доступний інструмент, наприклад, слід (T) . 
5. Наведіть курсор миші на зображення ультразвуку та виміряйте потрібний параметр, виконавши клацання 
миші, необхідні для проведення вимірювання за допомогою вибраного інструменту. Результати вимірювань 

автоматично передаються в поле вимірювання . 
6. За бажанням вимірюйте інші бажані параметри, повторюючи кроки 3-5. 
 
Зверніть увагу, що після вимірювання вибраного параметра його поле пов'язане з об'єктом вимірювання 
(намальований еліпс, слід або лінія). Якщо ви зміните розмір або форму цього об'єкта вимірювання, оновлені 
результати будуть автоматично перенесені у пов'язане поле вимірювання. Наприклад, модифікація еліптичного 
об'єкта змінить дані поля "AC", якщо цей еліпс був використаний для вимірювання змінного струму. 
Для зміни польових даних слід змінити відповідний об'єкт вимірювання. Ця модифікація, як правило, 
виконується шляхом переміщення ключових точок для конкретного об'єкта. Детальні інструкції див. У 
відповідному розділі про модифікацію проведених вимірювань. 
 
Зауважте також, що видалення об'єкта вимірювання порушує зв'язок між вимірювальним полем і цим об'єктом, 
але дані поля не стираються. 
Якщо окружність або поле області вимірюють за допомогою інструмента рядка ("L"), передбачається, що ця 
лінія відповідає діаметру кола, а результат поля обчислюється виходячи з окружності або площі цього кола . 
 
 
Для очищення даних вимірюваного параметра OB / GYN (чітке поле вимірювання) виконайте такі дії: 
1. Відкрийте OBB / GYN розрахунок ControlBar (якщо він ще не відкритий), натиснувши кнопку «Розрахунки» 

. 

2. Скористайтеся контролем "Навчання"  від обчислень OB / GYN ControlBar, щоб 
відкрити сторінку дослідження, що містить елемент керування (поле вимірювання) з назвою параметра, який 
потрібно очистити (наприклад, змінного струму), якщо він не включений на поточну сторінку дослідження. 
 

3. Якщо вибрано поле вимірювання, яке потрібно очистити (видно третю кнопку) , 
натисніть це поле вимірювання (наприклад, кнопку "змінного струму"), щоб скасувати його вибір (третя кнопка 

зникне) . 
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4. Натисніть кнопку очищення поля, яке потрібно очистити (наприклад, змінного струму) 

. Дані поля будуть очищені, і це поле буде вибране для вимірювання 

. 
5. За бажанням повторіть кроки 3-4, щоб очистити дані з інших полів. 
 
Зверніть увагу, що цей операція очищення параметру вимірювання (поле вимірювання) не видаляє об'єкт 
вимірювання (еліпс, слід або лінію), який був пофарбований під час вимірювання цього параметра. 
 
 
Щоб очистити дані з усіх вимірювальних полів та видалити всі об'єкти вимірювання (малювання) одразу, 
починайте нове обстеження (нового пацієнта), скориставшись вікном Інформація про пацієнта, яке відкриється 

після натискання кнопки «Пацієнт». . 
 
 
 
 У деяких випадках ви можете провести загальні вимірювання, а потім вирішити перенести результати 
цих загальних вимірювань (об'єкти вимірювання) в різні поля параметрів OB / GYN. 
Щоб перенести результат вимірювання з якогось об'єкта вимірювання (еліпс, слід або лінія) в поле OB / GYN, 
виконайте такі дії: 
1. Відкрийте OB / GYN розрахунки ControlBar (якщо він ще не відкритий), натиснувши кнопку «Розрахунки» 

. 

2. Скористайтеся контролем "Навчання"  з обчислень OB / GYN ControlBar, щоб 
відкрити сторінку дослідження, що містить елемент управління (поле вимірювання) з назвою параметра, який 
ви бажаєте ввести (наприклад, AC), якщо він не включений на поточну сторінку дослідження. 

3. Натисніть кнопку "v" потрібного для заповнення контролю вимірювального поля . 
Якщо ультразвукове зображення містить об'єкти вимірювання відповідного типу (наприклад, об'єкти еліпса та 
сліду для поля змінного струму), меню буде відкрите з номерами цих об'єктів 

вимірювання. . 
4. Якщо було відкрито меню з номерами об'єкта вимірювання, виберіть кількість об'єкта, дані якого потрібно 
перенести у вибране поле вимірювання. Дані поля будуть оновлені, і це поле буде пов'язане разом з обраним 

об'єктом вимірювання . 
5. За бажанням повторіть кроки 3-4 для заповнення інших полів даними. 
 
 
 
Усі обчислення ОВ виконуються автоматично під час проведення вимірювань ОВ. Деякі з найважливіших 
результатів обчислення відображаються безпосередньо в обчисленнях ОВ: 
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Середня орієнтовна вага плода (Середній показник) 
Середній вік ультразвуку (AUA) 
Приблизна дата доставки, яка була розрахована за 
допомогою AUA 
Приблизна дата доставки, яка була розрахована за 
допомогою LMP 

 
 
 
 Щоб побачити більше результатів обчислень OB або вибрати, які результати обчислення слід 
використовувати для усереднення, виконайте такі дії: 

1. Натисніть кнопку «Переглянути»  щоб відкрити вікно результатів OB. 
2. У відкритому вікні перейдіть на вкладку "Розрахунки", щоб переглянути результати розрахунків ваги плоду та 
гестаційного віку за допомогою різних методів. 
3. За потреби позначте бажані методи кліщами із зазначенням, які результати слід використовувати для 
усереднення. 
4. Натисніть кнопку "ОК", щоб закрити це діалогове вікно. 
 
Зауважте, що для того, щоб побачити всі результати розрахунку, вам слід зберегти / роздрукувати звіт про 

виконану експертизу за допомогою кнопки «Звіт»  (або один із пунктів меню), розташований на 
нижній панелі програмного забезпечення ToolBar. 
Звіт, як правило, містить специфічні вимірювання та розрахунки для обраного на даний момент виду 
експертизи, а зміна типу експертизи очищає всі вимірювання та розрахунки, що стосуються конкретної 
експертизи. Якщо ви хочете мати вимірювання та обчислення декількох різних типів експертизи в одному звіті, 
перейдіть до "Меню-> Інструменти-> Опції-> Виміри та розрахунки-> Загальні налаштування", увімкніть 
параметр, позначений як "Об'єднання даних різних види іспиту в єдиний звіт "і закрийте діалогове вікно 
параметрів кнопкою" ОК ". У такому випадку на правому обчисленні ControlBar ви зможете змінити і тип 
дослідження, а також вибрати тип іспиту, який змінить пакет обчислень. 
 
Для аналізу росту плоду за допомогою кривих зростання та результатів вимірювань поточних та попередніх 
обстежень виконайте такі дії: 

1. Натисніть на кнопку «Переглянути»  щоб відкрити вікно результатів OB. 
2. У відкритому вікні натисніть лівою кнопкою миші на вкладці "Криві зростання". 
3. За допомогою ComboBox "Перегляд" встановіть кількість одночасно видимих діаграм на 1 (якщо поточне 
значення не дорівнює 1). 
4. За допомогою ComboBox "Таблиця" виберіть параметр і таблицю, яка буде використана для аналізу. 
5. За бажанням у поле "Дані попередніх іспитів" введіть дати попередніх іспитів та виміряні значення обраного 
параметра у наступному форматі: 
 date1; result1; 
 date2; result2; 
 ... 
Будь ласка, використовуйте той самий формат дати, який використовується для відображення поточної дати 
іспиту. 
Ще одним способом додавання даних попередніх іспитів є використання кнопки "Імпорт ...", яка дозволяє 
імпортувати раніше збережені тенденційні дані та результати вимірювань з файлів TPD / TVD. Програмне 
забезпечення імпортує дані, які відповідають усім використовуваним параметрам OB (змінного струму, BPD, ...), 
незалежно від того, яка крива зростання в даний час видно. Тобто, вам потрібно імпортувати файл лише один 
раз, після чого можна переглянути криві (и) потрібних вимірювань. Для того, щоб переглянути, які дані про 
тренд після імпорту доступні для певного вимірювання, виберіть таблицю зростання, яка відповідає цьому 
вимірюванню. Зверніть увагу, що під час імпорту проводиться перевірка та сортування дат та видалення 
дублікатів та неправильних записів (за наявності). 
6. Необов'язково виконайте кроки 4-5 для інших бажаних для аналізу параметрів. 
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7. За бажанням, використовуючи ComboBox "Перегляд", виберіть кількість одночасно видимих діаграм (1, 2, 3 
або 4), а потім, використовуючи ComboBox "Таблиця" для кожної діаграми, виберіть параметри та таблиці, які 
будуть використані для аналізу . 
8. За бажанням збережіть або роздрукуйте зображення потрібних кривих. 
9. Натисніть кнопку "ОК", щоб закрити це діалогове вікно. 
 
Зверніть увагу, що аналіз росту плода вимагає введення дати ЛМП (ЛМП - останній менструальний період). LMP 
можна ввести, натиснувши кнопку "LMP" на OB / GYN вимірюваннях ControlBar та вибравши LMP з календаря 
(або ввівши вручну). LMP також може бути введений пацієнту  

Інформаційне вікно, яке відкривається натисканням на кнопку "Пацієнт"  що знаходиться в нижній 
частині програмного забезпечення ToolBar.
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 Програмний пакет OB / GYN дозволяє використовувати декілька методів обчислення EFW та GA та 
вибирати, які методи використовувати для обчислення усереднених результатів. Таблиці, які одразу доступні 
для розрахунків, можна вибрати у вікні параметрів програмного забезпечення (детальніше див. Розділ, що 
описує налаштування 

системи).  
 
 Програмне забезпечення дозволяє вводити результати вимірювань попередніх обстежень та 
переглядати результати попередніх та поточних обстежень на обраній кривій росту. 
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 Програмне забезпечення дозволяє побудувати один і той же вимірюваний параметр на кривих 
зростання різних авторів і одночасно переглянути бажану кількість 

графіків.  
 
 Програмне забезпечення також дозволяє побудувати різні виміряні параметри (AC, BPD, HC, FL та інші) 
на кривих зростання різних 

авторів.  
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11.6.  Виміри та розрахунки кардіологічної експертизи людини 

 
 
 Щоб виконати специфічні для обстеження вимірювання та обчислення, заморозьте ультразвукове 
зображення (або відкрийте мініатюрну картинку), а в верхній частині програмного забезпечення натисніть 

кнопку «Розрахунки». . If у вікні Інформація про пацієнта було обрано обстеження з кардіології 

(відкрити його можна натисканням на кнопку "Пацієнт" ), це відкриє праву панель управління 
вимірювань та розрахунків кардіології. 
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 Щоб ввести ріст пацієнта, вагу та частоту серцевих скорочень (ЧСС), виконайте такі дії: 
 

1. Відкрийте вікно Інформація про пацієнта, натиснувши кнопку «Пацієнт» . 
2. Якщо кардіологічне обстеження ще не вибрано, виберіть його, якщо Ви хочете пройти кардіологічне 
обстеження. 
3. Введіть висоту пацієнта (необов’язково), вагу та частоту серцебиття (необов’язково, якщо це буде виміряно 
на знімку УЗД). 
4. Якщо поверхня площі тіла пацієнта (BSA) повинна бути обчислена, використовуючи лише його вагу, поставте 

галочку "BSA via only weight" CheckBox.  

5. Закрийте вікно Інформація про пацієнта, натиснувши кнопку «ОК» . 
 
 Для вимірювання параметра «Кардіологія» виконайте такі дії: 
1. Відкрийте ControlBar кардіологічних розрахунків (якщо вони ще не відкриті), натиснувши кнопку 

"Розрахунки" . 

2. Скористайтеся контролем "Навчання"  з кардіологічних обчислень ControlBar, 
щоб відкрити сторінку дослідження, яка містить елемент керування (поле вимірювання) з назвою параметра, 
що підлягає вимірюванню (наприклад, HR), якщо він ще не включений на поточну сторінку дослідження. 
Дослідження можна змінити, натиснувши на кнопки «<» та «>» елемента керування «Вивчення» або 
натиснувши кнопку «v» та у відкритому меню, потім вибрати потрібне дослідження. Скорочення вимірювань 
(наприклад, частота серцевих скорочень) та для формул, що використовуються, можна знайти в посібнику з 
програмного забезпечення. 

3. Натисніть кнопку потрібного параметра для вимірювання, наприклад, HR . Якщо 
поле містить дані вимірювань, ці дані будуть видалені, а в правій частині кнопки "v" ви побачите третю кнопку 

("E", "T", "L" або "B") . Літери "E", "T", "L" і "B" вказують, який інструмент вимірювання 
використовується для вимірювання вибраного параметра: E - інструмент еліпса, T - слід, L - лінія, B - слід з 
виявленням серцебиття. Програмне забезпечення автоматично вибирає цей інструмент і чекає, поки 
проводиться вимірювання. Якщо в полі вимірювання є гаряча клавіша, позначена як підкреслена літера 
(наприклад, H, що представляє HR), і обчислення ControlBar є активним, бажаний параметр вимірювання 
можна вибрати, натиснувши відповідну гарячу клавішу. Крім того, бажане для вимірювання поля на активному 
ControlBar можна вибрати за допомогою клавіш зі стрілками "Вгору" та "Вниз", а потім натиснути клавішу 
"Enter". 
4. За бажанням, якщо ви хочете змінити інструмент вимірювання для вибраного поля і якщо вибраний 
параметр можна виміряти за допомогою різних інструментів, натисніть на цю третю кнопку і буде вибрано 
інший доступний інструмент (за наявності). 
5. Наведіть курсор миші на зображення ультразвуку та виміряйте потрібний параметр, виконавши необхідні 
клацання миші, щоб виконати вимірювання за допомогою вибраного інструменту. Результати вимірювань 

будуть автоматично передані в поле вимірювання . 
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6. За бажанням скануйте інше зображення в потрібному режимі та заморозьте його. 
7. За бажанням вимірюйте інші бажані параметри, повторюючи кроки 3-6. 
Якщо в пакеті обчислень кардіології обрано дослідження мітральної, аортальної, трикуспідальної або легеневої 
регургітації з використанням методу проксимальної поверхневої ізовеліцитної поверхні (PISA) (доступно лише 
для сканерів у режимі доплерівського режиму безперервної хвилі (CW)), для розрахунків необхідна відповідна 
послідовність операцій. Спочатку необхідно сканувати зображення CFM та відрегулювати базову лінію CFM. 

Потім необхідно активувати (натиснути) поле вимірювання радіуса R  а на 
зображенні CFM вимірювали радіус PISA. Коли буде виміряний радіус, програмне забезпечення автоматично 
отримає швидкість згладжування Va з палітри зображень CFM. Після цього необхідно сканувати зображення 

режиму CW, активувати поле вимірювання VTI  і виміряний слід на зображенні CW. 
Програмне забезпечення виконає обчислення, пов'язані з PISA (RFlow, EROA, RVol). 
 
Зверніть увагу, що після вимірювання вибраного параметра його поле стає зв’язаним із об'єктом вимірювання 
(намальованим еліпсом, слідом чи лінією). Якщо ви зміните розмір або форму цього об'єкта вимірювання, 
оновлені результати будуть автоматично перенесені у пов'язане поле вимірювання. Наприклад, модифікація 
об'єкта рядка змінить дані поля "HR", якщо ця лінія використовувалася для вимірювання HR. 
Для зміни даних поля слід змінити відповідний об'єкт вимірювання. Ця модифікація зазвичай виконується 
шляхом переміщення ключових точок цього об'єкта. Детальні інструкції див. У відповідному розділі про 
модифікацію проведених вимірювань. 
Зауважте також, що видалення об'єкта вимірювання порушує зв'язок між вимірювальним полем і об'єктом, але 
дані поля не стираються. 
Якщо поля окружності або площі вимірюються за допомогою інструмента рядка ("L"), передбачається, що ця 
лінія відповідає діаметру кола, а результат обчислення базується на окружності або площі цього кола. 
 
Для деяких полів пакету обчислень кардіології визначаються зображення підказки. Зображення підказки (якщо 
воно визначено) з'являється, коли поле активоване. Зображення підказки з’являється в лівій частині області 
зображення ультразвуку. Наприклад, поле HR має таке зображення підказки: 

 . 
Це означає, що для обчислення частоти серцевих скорочень необхідно виміряти інтервал 2 удари. Для 
отримання більш детальних зображень та пояснень значення поля, будь ласка, прочитайте відповідні розділи 
довідкового посібника. Щоб приховати зображення підказки, перемістіть курсор миші на нього та натисніть на 
нього. 
 
Щоб очистити дані для певного вимірюваного параметра Кардіологія (чітке поле вимірювання), виконайте такі 
дії: 
1. Відкрийте ControlBar кардіологічних розрахунків (якщо вони ще не відкриті), натиснувши кнопку 

"Розрахунки" . 

2. Скористайтеся контролем "Навчання"  Кардіологічних обчислень ControlBar, 
щоб відкрити сторінку дослідження, яка містить елемент керування (поле вимірювання) з назвою параметра, 
який необхідно очистити (наприклад, HR), якщо він не включений на поточну сторінку дослідження. 
 
3. За бажанням, якщо поле вимірювання, яке потрібно очистити, вже вибране (видно третю 

кнопку) ,, натисніть на це поле вимірювання (наприклад, кнопку "HR"), щоб скасувати 

його вибір (третя кнопка тепер зникне) . 
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4. Клацніть потрібну кнопку очищення поля вимірювання (наприклад, HR) . Дані поля 
будуть очищені, і це поле буде вибране для вимірювання. 
5. За бажанням повторіть кроки 3-4, щоб очистити дані з інших полів. 
 
Зверніть увагу, що операція очищення параметра вимірювання (поле вимірювання) не видаляє об'єкт 
вимірювання (еліпс, слід або лінію), який був пофарбований під час вимірювання цього параметра. 
 
 
Щоб очистити дані з усіх вимірювальних полів та видалити всі вимірювальні об'єкти (малюнки) одночасно, 
починайте нове обстеження (новий пацієнт), скориставшись вікном Інформація про пацієнта, яке відкриється 

натисканням кнопки «Пацієнт». . 
 
 У деяких випадках ви можете провести загальні вимірювання, а потім вирішити перенести результати 
цих загальних вимірювань (об'єкти вимірювання) в різні поля параметрів кардіології. 
Щоб перенести результат вимірювання з об'єкта вимірювання (еліпс, слід або лінія) в якесь кардіологічне поле, 
виконайте наступне: 
1. Відкрийте ControlBar кардіологічних розрахунків (якщо вони ще не відкриті), натиснувши кнопку 

"Розрахунки" . 

2. Скористайтеся контролем "Навчання"  Кардіологічних обчислень ControlBar для 
відкриття сторінки дослідження, що містить контроль (поле вимірювання) з назвою параметра (наприклад, HR), 
який слід виміряти, якщо він ще не включений на поточну сторінку дослідження. 

3. Клацніть кнопку "v" потрібного для заповнення контролю вимірювального поля . 
Якщо зображення ультразвуку включає об'єкти вимірювання відповідного типу (наприклад, рядок для поля HR), 

відкриється меню з номерами цих об'єктів вимірювання. . 
4. Якщо меню з номерами об'єкта вимірювання було відкрито, виберіть номер об'єкта, дані якого потрібно 
перенести у вибране поле вимірювання. Дані поля будуть оновлені, і це поле буде пов'язане з обраним 

об'єктом вимірювання . 
5. За бажанням повторіть кроки 3-4 для заповнення інших полів даними. 
 
 Щоб побачити / зберегти / роздрукувати всі результати вимірювань та обчислень, що стосуються 

конкретної експертизи, будь ласка, скористайтесь кнопкою "Звіт"  (або один із пунктів меню), 
розташований на нижній панелі програмного забезпечення ToolBar. 
 Звіт, як правило, містить вимірювання та розрахунки, що стосуються конкретного обстеження, для 
поточного обраного виду експертизи, а зміна типу експертизи очищає всі вимірювання та розрахунки, що 
стосуються конкретної експертизи. Якщо ви хочете, щоб в одному звіті були включені вимірювання та 
обчислення різних типів експертиз, перейдіть до "Меню-> Інструменти-> Опції-> Виміри та розрахунки-> 
Загальні налаштування" та ввімкніть параметр, позначений як "Об'єднати дані різні типи іспитів в один звіт ", а 
потім закрийте діалогове вікно параметрів за допомогою кнопки" ОК ". У такому випадку правий розрахунок 
ControlBar дозволить вам змінити не тільки тип дослідження, але й вибрати тип експертизи, який змінить пакет 
обчислень. 
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11.7. Вимірювання та розрахунки інших видів експертизи 
 

 Для проведення вимірювань та обчислень для будь-якого іншого виду обстежень заморожуйте 
ультразвукове зображення (або відкрийте мініатюрну картинку), а в верхній частині програмного забезпечення 

натисніть кнопку «Розрахунки». . Якщо відповідний тип обстеження був обраний у вікні Інформація 

про пацієнта (відкривається натисканням кнопки «Пацієнт» ), праворуч вимірювань та обчислень буде 
показано ControlBar для цього конкретного виду експертизи. 
 
Один і той же механізм контролю вимірювань та обчислень застосовується для всіх типів обстежень та для 
детального опису того, як виконувати вимірювання та обчислення, що стосуються конкретного огляду, 
користувачі повинні посилатися на розділи, що описують специфічні обстеження OB / GYN та Кардіологічні 
вимірювання. Рівняння, використовувані для різних типів іспитів, можна знайти в посібнику з програмних 
вимірювань та розрахунків. 
 
Щоб побачити / зберегти / роздрукувати всі результати вимірювань та обчислень, що стосуються конкретної 

експертизи, будь ласка, скористайтесь кнопкою "Звіт"  (або один із пунктів меню), розташований 
на нижній панелі програмного забезпечення ToolBar. 
 
Звіт, як правило, містить специфічні для обстеження вимірювання та розрахунки для обраного в даний час виду 
експертизи, а зміна типу обстеження очищає всі вимірювання та розрахунки, що стосуються конкретної 
експертизи. Якщо ви хочете провести вимірювання та розрахунки різних типів експертиз в одному звіті, 
перейдіть до "Меню-> Інструменти-> Опції-> Виміри та розрахунки-> Загальні налаштування" та увімкніть 
параметр, позначений як "Об'єднання даних різних типи іспитів в єдиний звіт ", а потім закрийте діалогове 
вікно параметрів за допомогою кнопки" ОК ". У такому випадку правобічні обчислення ControlBar дозволять 
вам змінити не тільки тип дослідження, а й вибрати тип експертизи, який змінить пакет обчислень. 
 
 



 

 

12. Тілесні позначки 

 
 
 Щоб додати позначку тіла, заморозьте зображення ультразвуку та виконайте наступне: 
 
1. Перемістіть курсор миші в крайній правій частині екрана і дочекайтеся появи правої панелі інструментів для 
автоматичного перегляду. 

2. У правій панелі інструментів натисніть кнопку «Позначки тіла» . Це відкриває праву панель знаків 
тіла. 

3. Виберіть потрібний знак тіла зі списку, що з’явився, перемістіть курсор миші на нього та натисніть лівою 
кнопкою миші. Клацнута позначка корпусу з’явиться в області коригування позначки кузова у верхній частині 
панелі управління позначками тіла, де потім можна вибрати положення маркера зонда. 
 
4. Необов’язково, щоб вибрати положення маркера зонда, перемістіть курсор миші над позначкою тіла в 
області регулювання мітки тіла та натисніть лівою кнопкою миші в тому місці, де слід намалювати маркер 
зонда. 
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5. За бажанням, щоб відрегулювати орієнтацію зондового маркера, перемістіть курсор миші на область 
коригування позначки корпусу та поверніть колесо миші (якщо є) або регулюйте орієнтацію маркера зонда за 
допомогою TrackBar "Поворот маркер зонда". 
6. За бажанням повторіть кроки 4-5, щоб виконати більш точне розміщення маркера зонда. 
7. За бажанням зніміть галочку в прапорець "Показати положення зонда", щоб сховати маркер зонда. 
8. Клацніть на кнопку "Додати" на контрольній панелі тілесних позначок, щоб додати вибране позначення тіла 
до зображення ультразвуку. 
 
 
Щоб видалити позначку тіла, виконайте наступне: 
 
1. Перемістіть курсор миші в крайній правий бік екрана і дочекайтеся появи правої панелі інструментів для 
автоматичного приховування. 

2. У правій панелі інструментів натисніть кнопку «Позначки тіла» . Це відкриває праву панель 
знаків тіла. 

3. Клацніть на кнопку «Видалити» на контрольній панелі тілесних позначок, щоб зняти позначку тіла з 
зображення ультразвуку. 

 
 
Для запам'ятовування та відновлення останніх оцінок тіла, використаних під час зміни типу експертизи, 

у меню "Меню-> Інструменти-> Опції-> Виміри та розрахунки-> Загальні налаштування" виберіть опцію "Для 
кожного типу іспиту запам’ятайте останній використаний знак тіла" ". Якщо цей параметр увімкнено і обраний 
новий пацієнт, обрано нове обстеження або змінено тип обстеження, програмне забезпечення додасть до 
активного ультразвукового зображення позначку тіла, яка востаннє використовувалась для цього конкретного 
виду обстеження. 
 
 

 Зображення знаків тіла розміщені у папці "… \ Config \ BodyMarks \" (підпапки за типом 
експертизи) та можуть бути додані чи змінені залежно від вимог користувача. Папка встановлення за 
замовчуванням (містить "Config" та інші підпапки) для програмного забезпечення для ультразвукового 
сканування зазвичай "C: \ Program Files \ TELEMED \ Echo Wave II". 

Щоб додати новий знак тіла, скопіюйте потрібний файл зображення позначки тіла в новий файл з 
іншим ім’ям, відкрийте новий файл у редакторі зображень, який підтримує формат файлу PNG, намалюйте 
зображення позначки тіла та збережіть його. Коли наступного разу ви відкриєте програмне забезпечення для 
ультразвукового сканування, для обраного типу експертизи він завантажить усі зображення (включаючи 
новостворені зображення), що знаходяться у відповідній папці іспиту. 
 
 



 

 

13. Анотації 
 
 

 
 
 
 Щоб використовувати анотації, заморожте ультразвукове зображення та відкрийте праву панель 
управління анотаціями, виконавши наступне: 
 
1. Перемістіть курсор миші в крайній правій частині екрана і дочекайтеся появи правої панелі інструментів для 
автоматичного перегляду. 

2. У правій панелі інструментів натисніть кнопку «Анотації» . Це відкриває праву сторону анотацій 
ControlBar.
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13.1. Використання текстових анотацій 
 
 Щоб додати текстову анотацію, заморозьте ультразвукове зображення та виконайте наступне: 
1. Перемістіть курсор миші в крайній правій частині екрана і дочекайтеся появи правої панелі інструментів для 
автоматичного перегляду. 

2. У правій панелі інструментів натисніть кнопку «Анотації» . Це відкриває праву сторону анотацій 
ControlBar. 
3. У Контрольній панелі анотацій виберіть інструмент текстової анотації, натиснувши кнопку «Текст» 

. Вибрано інструмент для текстових анотацій, і в панелі управління примітками ви побачите такі 
параметри інструмента: 

 
4. За бажанням, виберіть шрифт та розмір шрифту за допомогою відповідних ComboBoxes та виберіть стиль 
шрифту (жирний, курсив, підкреслений), натиснувши відповідні кнопки. 
5. Наведіть курсор миші на зображення ультразвуку, куди ви хочете додати текстову анотацію. 
6. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб додати поле текстової анотації. 
7. За допомогою клавіатури введіть потрібний текст анотації у додане поле. 
8. За бажанням змініть положення тексту примітки (перемістити текстове поле). Щоб змінити положення 
текстового поля, перемістіть курсор миші до краю текстового поля. Коли зовнішній вигляд курсору миші 
зміниться на курсор «Перемістити», натисніть за допомогою лівої кнопки миші та натисніть її. Перемістіть 
курсор миші на потрібне положення, не відпускаючи кнопку миші, і це перемістить текстове поле анотації. 
Тепер відпустіть кнопку миші. 
9. Клацніть лівою кнопкою миші на зображенні ультразвуку поза текстовим полем або натисніть кнопку «Текст» 

 закінчити редагування тексту примітки. 
10. За бажанням повторіть кроки 5-9, щоб додати більше текстів. 
 
Щоб змінити / видалити текст текстової анотації, виконайте наступне: 
1. Якщо ControlBar анотацій не видно, пересуньте курсор миші в крайній правий бік екрана і зачекайте, коли 
з'явиться правий панель інструментів для автоматичного перегляду правої частини. У цій панелі інструментів 

натисніть кнопку «Анотації» . Це відкриває праву сторону анотацій ControlBar. 
2. Якщо інструмент для текстових приміток не обраний, виберіть його, натиснувши кнопку «Текст» 

. 
3. Наведіть курсор миші на потрібну для редагування мітки тексту на ультразвуковому зображенні. 
4. Клацніть правою кнопкою миші, щоб почати редагувати текстове поле. 
5. Використовуйте клавіші зі стрілками для навігації всередині текстового поля та скористайтеся клавішею 
"Видалити", щоб видалити частину тексту чи весь текст, а потім введіть потрібний текст. 
6. За бажанням змініть положення тексту примітки (перемістити текстове поле). Щоб змінити положення 
текстового поля, перемістіть курсор миші до краю текстового поля. Коли вигляд курсору миші змінюється на 

курсор «Перемістити» , натисніть ліву кнопку миші та натисніть її. Перемістіть курсор миші на потрібне 
положення, не відпускаючи кнопку миші, і це перемістить текстове поле анотації. Тепер відпустіть кнопку миші. 
7. Клацніть лівою кнопкою миші на зображенні ультразвуку поза текстовим полем або натисніть кнопку «Текст» 

 закінчити редагування тексту примітки. 
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8. За бажанням повторіть кроки 3-7, щоб змінити / видалити інші текстові поля.
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13.2. Використання попередньо визначених текстових міток 
 
 Щоб додати заздалегідь визначену текстову анотацію, заморозьте ультразвукове зображення та 
виконайте наступне: 
 
1. Перемістіть курсор миші в крайній правій частині екрана і дочекайтеся появи правої панелі інструментів для 
автоматичного перегляду. 

2. У правій панелі інструментів натисніть кнопку «Анотації» . Це відкриває праву сторону анотацій 
ControlBar. 

3. У панелі управління примітками виберіть кнопку «Етикетка» . Це вибирає заздалегідь 
визначений інструмент для мітки тексту та в панелі управління примітками ви побачите відображені параметри 

інструменту.  
4. За бажанням, виберіть шрифт та розмір шрифту за допомогою відповідних ComboBoxes, а потім виберіть 
стиль шрифту (жирним, курсивом або підкресленим), натиснувши відповідні кнопки. 
5. Зі списку заздалегідь визначених міток анотації виберіть потрібну, перемістивши курсор миші на неї та 
клацнувши лівою кнопкою миші на ній. 
6. Наведіть курсор миші на зображення ультразвуку до місця, де ви хочете додати текстову анотацію. 
7. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб додати поле текстової анотації. 
8. За бажанням скористайтеся клавіатурою та відредагуйте текст примітки всередині доданого поля. 
Використовуйте стрілки для навігації всередині текстового поля та клавішу "Видалити", щоб видалити частину 
тексту чи весь текст. 
9. За бажанням змініть положення тексту примітки (перемістити текстове поле). Щоб змінити положення 
текстового поля, перемістіть курсор миші до краю текстового поля. Коли вигляд курсору миші змінюється на 

курсор «Перемістити» , натисніть ліву кнопку миші та натисніть її.  
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Перемістіть курсор миші на потрібне положення, не відпускаючи кнопку миші, і це перемістить текстове поле 
анотації. Тепер відпустіть кнопку миші. 
10. Клацніть лівою кнопкою миші на зображенні ультразвуку поза текстовим полем або натисніть кнопку 

"Мітка"  закінчити редагування тексту примітки. 
11. За бажанням повторіть кроки 5-10, щоб додати більше текстів. 
 
Щоб змінити / видалити текст текстової анотації, виконайте наступне: 
1. Якщо ControlBar анотацій не видно, пересуньте курсор миші в крайній правий бік екрана і зачекайте, поки 
з'явиться правий панель інструментів для автоматичного перегляду правої частини. У цій панелі інструментів 

натисніть кнопку «Анотації» . Це відкриває праву сторону анотацій ControlBar. 
2. Якщо інструмент текстових приміток (або попередньо визначений текстовий інструмент) не вибраний, 

виберіть будь-який із цих інструментів, натиснувши кнопку «Текст»  або кнопку "Мітка" 

. 
3. Наведіть курсор миші на текстову мітку на зображенні ультразвуку, яке ви хочете відредагувати. 
4. Клацніть правою кнопкою миші, щоб почати редагувати текстове поле. 
5. Використовуйте стрілки клавіатури для навігації в текстовому полі та клавішею "Видалити", щоб видалити 
частину тексту або весь текст та введіть потрібний текст. 
6. За бажанням змініть положення тексту примітки (перемістити текстове поле). Щоб змінити положення 
текстового поля, перемістіть курсор миші до краю текстового поля. Коли вигляд курсору миші змінюється на 

курсор «Перемістити» , натисніть ліву кнопку миші та натисніть її. Перемістіть курсор миші на потрібне 
положення, не відпускаючи кнопку миші, і це перемістить текстове поле анотації. Тепер відпустіть кнопку миші. 
7. Клацніть лівою кнопкою миші на зображенні ультразвуку поза текстовим полем або натисніть кнопку "Текст" 

або кнопку "Мітка"  закінчити редагування тексту примітки. 
8. За бажанням повторіть кроки 3-7, щоб змінити / видалити інші текстові поля. 
 
 
 Щоб додати текст примітки до списку заздалегідь визначених приміток, виконайте наступне: 
 
1. Якщо ControlBar анотацій не видно, пересуньте курсор миші в крайній правий бік екрана і зачекайте, коли 
з'явиться правий панель інструментів для автоматичного перегляду правої частини. У цій панелі інструментів 

натисніть кнопку «Анотації» . Це відкриває праву сторону анотацій ControlBar. 
2. Якщо заздалегідь визначений інструмент для позначення тексту не вибраний (його параметри не видно), 

виберіть цей інструмент, натиснувши кнопку "Етикетка" . З'явиться заздалегідь визначений 
інструмент для мітки тексту, і в панелі управління примітками ви побачите параметри цього інструменту. 
3. Натисніть кнопку "Додати" внизу панелі управління анотаціями. Це відкриває вікно для введення тексту 
примітки. 
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4. Введіть текст анотації та натисніть кнопку «ОК» або клавішу «Ввести». Текст примітки тепер буде доданий до 
кінця списку. 
5. За бажанням повторіть кроки 3-4, щоб додати більше заздалегідь визначених текстів анотацій. 
 
 
 
Щоб змінити текст примітки у списку заздалегідь визначених приміток, виконайте наступне: 
 
1. Якщо ControlBar анотацій не видно, пересуньте курсор миші в крайній правий бік екрана і зачекайте, коли 
з'явиться правий панель інструментів для автоматичного перегляду правої частини. У цій панелі інструментів 

натисніть кнопку «Анотації» . Це відкриває праву сторону анотацій ControlBar. 
2. Якщо заздалегідь визначений інструмент для позначення тексту не вибраний (його параметри не видно), 

виберіть цей інструмент, натиснувши кнопку "Етикетка" . Вибрано заздалегідь визначений 
інструмент для мітки тексту та в панелі управління анотаціями відображаються параметри цього інструменту. 
3. У списку заздалегідь визначених текстів анотацій виберіть текст, який ви бажаєте відредагувати, 
перемістивши курсор миші на цей текст і натиснувши ліву кнопку миші. 
4. Натисніть кнопку "Редагувати" внизу панелі управління анотаціями. Це відкриває вікно для редагування 
тексту примітки. 

 
5. Скористайтеся клавішами зі стрілками, клавішею «Видалити» та введіть модифікований текст анотації. 
6. Натисніть кнопку «ОК» або клавішу «Ввести», щоб закінчити редагування. 
7. За бажанням повторіть кроки 3-6, щоб змінити інші тексти приміток. 
 
 
Щоб видалити текст примітки зі списку заздалегідь визначених приміток, виконайте наступне: 
 
1. Якщо ControlBar анотацій не видно, пересуньте курсор миші в крайній правий бік екрана і зачекайте, коли 
з'явиться правий панель інструментів для автоматичного перегляду правої частини. У цій панелі інструментів 

натисніть кнопку «Анотації» . Це відкриває праву сторону анотацій ControlBar. 
2. Якщо заздалегідь визначений інструмент для позначення тексту не вибраний (його параметри не видно), 

виберіть цей інструмент, натиснувши кнопку "Етикетка" . Тепер вибрано заздалегідь визначений 
інструмент для мітки тексту, і в панелі управління примітками ви побачите параметри цього інструменту. 
3. У списку заздалегідь визначених текстів анотацій виберіть текст, який ви бажаєте видалити, перемістивши 
курсор миші на цей текст і натиснувши ліву кнопку миші. 
4. Натисніть кнопку "Del" внизу панелі управління примітками. Це видаляє вибрану примітку зі списку. 
5. За бажанням повторіть кроки 3-4, щоб видалити інші тексти приміток із списку заздалегідь визначених текстів 
приміток. 
 
 
 Щоб змінити розташування заздалегідь визначених анотацій у списку, перетягніть їх мишкою (натисніть 
ліву кнопку миші на елементі, який потрібно перемістити, потім перемістіть курсор миші на нове потрібне 
місце, а потім відпустіть кнопку миші) .
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13.3. Малювання стрілок 
 
 Щоб намалювати стрілку на ультразвуковому зображенні, заморозьте ультразвукове зображення та 
виконайте наступне: 
 
1. Перемістіть курсор миші в крайній правій частині екрана і дочекайтеся появи правої панелі інструментів для 
автоматичного перегляду. 

2. У правій панелі інструментів натисніть кнопку «Анотації» . Це відкриває праву сторону анотацій 
ControlBar. 
3. У панелі управління анотаціями виберіть інструмент зі стрілками, натиснувши кнопку «Стрілка» 

. Тепер буде обраний інструмент зі стрілками, і в панелі управління анотаціями ви побачите 
параметри цього інструменту. 

 
4. За бажанням виберіть стиль лінії, початковий маркер та товщину лінії, натиснувши відповідні кнопки. 
5. Наведіть курсор миші на зображення ультразвуку до місця, де ви хочете запустити стрілку, і побачити 
стартовий маркер. 
6. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб почати малювати стрілку. 
7. Наведіть курсор миші на зображення ультразвуку до місця, де ви хочете закінчити стрілку. 
6. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб закінчити процес малювання стрілки. 
7. За бажанням повторіть кроки 4-6, щоб намалювати більше стрілок. 
 
Щоб відредагувати / видалити малюнки зі стрілками, виконайте такі дії: 
1. Якщо ControlBar анотацій не видно, пересуньте курсор миші в крайній правий бік екрана і зачекайте, коли 
з'явиться правий панель інструментів для автоматичного перегляду правої частини. У цій панелі інструментів 

натисніть кнопку «Анотації» . Це відкриває праву сторону анотацій ControlBar. 
2. Якщо інструмент зі стрілкою ще не вибраний, виберіть цей інструмент, натиснувши кнопку «Стрілка» 

. 
3. Наведіть курсор миші на кінцеву точку стрілки на зображенні ультразвуку, яке ви хочете відредагувати. 
4. Клацніть правою кнопкою миші, щоб почати редагувати малюнок стрілки. 
5. Перемістіть курсор миші (та кінцеву точку стрілки) до потрібного місця. 
6. Клацніть правою кнопкою миші для завершення редагування або натисніть кнопку "Видалити", щоб видалити 
об'єкт зі стрілкою. 
7. За бажанням повторіть кроки 3-6 для редагування / видалення інших стрілок.
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13.4. Малювання кривих 
 
 Щоб намалювати криву на ультразвуковому зображенні, заморозьте ультразвукове зображення та 
виконайте наступне: 
 
1. Перемістіть курсор миші в крайній правий бік екрана і дочекайтеся появи правої панелі інструментів для 
автоматичного приховування. 

2. У правій панелі інструментів натисніть кнопку «Анотації» . Це відкриє праву сторону анотацій 
ControlBar. 

3. У Анотаціях ControlBar виберіть інструмент кривої, натиснувши кнопку «Крива» . Вибереться 
інструмент кривої, і в панелі управління анотаціями ви побачите параметри цього 

інструменту.  
4. За бажанням виберіть стиль лінії та товщину лінії, натиснувши відповідні кнопки. 
5. Наведіть курсор миші на зображення ультразвуку до місця, де ви хочете розпочати малювання кривої. 
6. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб розпочати малювання кривої. 
7. Перемістіть курсор миші та намалюйте потрібну форму кривої. 
6. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб закінчити малювання кривої. 
7. За бажанням повторіть кроки 4-6, щоб намалювати більше кривих. 
 
Щоб видалити криву, виконайте наступне: 
1. Якщо ControlBar анотацій не видно, пересуньте курсор миші в крайній правий бік екрана і дочекайтеся появи 

правої панелі інструментів для автокодування. У цій панелі інструментів натисніть кнопку «Анотації» . 
Це відкриває праву сторону анотацій ControlBar. 
2. Якщо інструмент кривої ще не вибраний, виберіть цей інструмент, натиснувши кнопку «Крива» 

. 
3. Наведіть курсор миші на кінцеву точку кривого об'єкта, яку потрібно видалити, на ультразвуковому 
зображенні. 
4. Клацніть за допомогою правої кнопки миші, щоб почати видалення кривої. 
5. Для видалення кривої натисніть кнопку «Видалити» або натисніть праву кнопку миші, щоб скасувати 
видалення. 
6. За бажанням повторіть кроки 3-5, щоб видалити інші криві.
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13.5. Зміна та видалення анотацій та малюнків 
 
 Щоб видалити кілька приміток або малюнків одночасно, виконайте такі дії: 
 
 
1. Перемістіть курсор миші в крайній правий бік екрана і дочекайтеся появи правої панелі інструментів для 
автоматичного приховування. 

2. У правій панелі інструментів натисніть кнопку «Анотації» . Це відкриє праву сторону анотацій 
ControlBar. 
3. У Контрольній панелі приміщень виберіть інструмент вибору (нейтральний), натиснувши кнопку «Вибрати» 

. Буде вибраний інструмент вибору (нейтральний), і в панелі управління анотаціями ви побачите 
параметри цього інструменту. 

 
4. Наведіть курсор миші на кінцеву точку (ключову точку) малюнка, яку потрібно видалити. 
5. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб вибрати креслення. 
6. У разі помилки вибору натисніть кінцеву точку (ключову точку) того ж об’єкта, щоб скасувати його вибір. 
7. Виконайте кроки 4-6, щоб вибрати всі об'єкти, які ви хочете видалити. 
8. За бажанням, щоб вибрати декілька об'єктів вимірювання одночасно, використовуючи прямокутну область 
вибору, натисніть ліву кнопку миші в точці, де слід запустити область вибору, утримуйте кнопку миші 
натиснутою, перемістіть курсор миші до точки, де прямокутний область має закінчитися, а потім відпустити 
кнопку миші. Усі об’єкти вимірювання, ключові точки яких були у цьому прямокутнику вибору, тепер будуть 
обрані (або скасовані). 
9. Натисніть кнопку "Видалити вибране", щоб видалити вибрані об'єкти вимірювання. Крім того, натисніть 
кнопку "Видалити" ("Del") клавіатури. 
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10. За бажанням повторіть кроки 4-9, щоб видалити інші вимірювання чи малюнки. 
 
 Щоб змінити стиль шрифту або рядка анотації чи малюнка, виконайте наступне: 
 
1. Перемістіть курсор миші в крайній правий бік екрана і дочекайтеся появи правої панелі інструментів для 
автоматичного приховування. 

2. У правій панелі інструментів натисніть кнопку «Анотації» . Це відкриє праву сторону анотацій 
ControlBar. 
3. У Контрольній панелі приміщень виберіть інструмент вибору (нейтральний), натиснувши кнопку «Вибрати» 

. Буде вибраний інструмент вибору (нейтральний), і в панелі управління анотаціями ви побачите 
параметри цього інструменту. 

 
4. Наведіть курсор миші на кінцеву точку (ключову точку) потрібного, щоб змінити малюнок. 
5. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб вибрати об’єкт малювання. 
6. У разі помилки вибору натисніть на кінцеву точку (ключову точку) того ж об’єкта, щоб скасувати його вибір. 
7. У контрольній панелі анотацій виберіть потрібний шрифт або стиль рядка для вибраного об’єкта (якщо об’єкт 
підтримує шрифт або стиль рядка), використовуючи відповідні комбобокси та кнопки. 
8. Перемістіть курсор миші над зображенням ультразвуку в положення, де немає пофарбованих предметів 
(малюнки, вимірювання). 
9. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб скасувати виділення всіх обраних об'єктів. 
10. За бажанням повторіть кроки 4-9, щоб змінити стиль інших малюнків. 
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Щоб перемістити створений раніше малюнок / анотацію або графічний об’єкт до іншого місця, виконайте 
наступне: 
1. Перемістіть курсор миші в крайній правий бік екрана і дочекайтеся появи правої панелі інструментів для 
автоматичного приховування. 

2. У правій панелі інструментів натисніть кнопку «Анотації» . Це відкриє праву сторону анотацій 
ControlBar. 
3. У Контрольній панелі приміщень виберіть інструмент вибору (нейтральний), натиснувши кнопку «Вибрати» 

. Буде вибраний інструмент вибору (нейтральний), і в панелі управління анотаціями ви побачите 
параметри цього інструменту. 
4. Наведіть курсор миші на кінцеву точку або контур об'єкта, який потрібно перемістити. 
5. Натисніть ліву кнопку миші та перемістіть курсор миші, не відпускаючи ліву кнопку миші. Зверніть увагу, що 
операції з переміщенням впливають на всі обрані об'єкти, якщо ви вибрали кілька графічних об'єктів. 
6. Відпустіть ліву кнопку миші, щоб закінчити операцію руху. 
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14. Настанови щодо біопсії 

 
 
 Щоб показати вказівки щодо біопсії та цілі біопсії, виконайте такі дії: 
 
1. Перемістіть курсор миші в крайній правий бік екрана і дочекайтеся появи правої панелі інструментів для 
автоматичного приховування. 

2. У правій панелі інструментів натисніть кнопку «Біопсія» . Це відкриває правий бічний контроль 
біопсії. 
3. Якщо ви використовуєте біопсійну голку, поставте галочку "Показати 1" (якщо вона ще не поставлена), щоб 
показати першу та другу сторони вказівки щодо біопсії та зняти галочку з прапорець "Показати центральний" 
(якщо вона поставлена) щоб приховати центральну настанову. Якщо раніше були відкалібровані рекомендації, 
вони тепер відображатимуться на ультразвуковому зображенні. 
4. За бажанням, якщо ви використовуєте пістолет для біопсії, поставте галочку "Показати центральний" 
CheckBox (якщо вона не поставлена), щоб показати центральну інструкцію з біопсії, і видаліть галочку з "Check 
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1" CheckBox (якщо вона поставлена) щоб приховати 1 та 2 вказівки. Якщо орієнтир вже відкалібрований, він 
відображатиметься на ультразвуковому зображенні. 
5. За бажанням, щоб показати маркером мішені для біопсії галочку "Показати ціль" (якщо вона не поставлена), 
або приховати маркером цільової біопсії, видаліть галочку з галочки "Показати ціль". 
6. За бажанням, щоб приховати всі вказівки щодо біопсії та маркери мішені для біопсії, натисніть кнопку 
«Сховати все». 
7. За бажанням повторіть кроки 3-6, щоб показати / приховати відповідні рекомендації щодо біопсії. 
 
Якщо вказівки з біопсії та цільовий маркер були визначені та видимі, буде відображено максимальне відстань 
від початкової точки (-ів) видимого орієнтира (-ів) до цільового маркера ("Цільова відстань"). Ця відстань може 
допомогти вам визначити мінімальну довжину голки, необхідну для досягнення цілі. Зверніть увагу, що ця 
відстань залежить від точності калібрування орієнтира. Також врахуйте, що розрахунки та визначені інструкції з 
біопсії не враховують механічне згинання голки, коли голка проходить через тіло. 

 
 

 
Настанови щодо біопсії 

N Опис 

1 1-ий бічний настанов біопсії. 

2 2-ий бічний настанов біопсії 

3 Центральний настанов біопсії. 

4 Біопсійна мішень. 

 
 Для калібрування вказівок щодо біопсії виконайте наступне: 
 
1. Приєднайте адаптер біопсії до зонда, зануріть зонд у ванну з водою, використовуйте максимальну довжину 
голки та скануйте та заморожуйте зображення голки для біопсії. 
2. Перемістіть курсор миші в крайній правий бік екрана і дочекайтеся появи правої панелі інструментів для 
автоматичного приховування. 

3. У правій панелі інструментів натисніть кнопку «Біопсія» . Це відкриє праву сторону біопсії. 
4. Поставте прапорець "Дозволити калібрування" (якщо це ще не встановлено). 
5. Поставте прапорець "Показати 1" та "Показати центральний" (якщо вони ще не поставлені), щоб показати 
вказівки. 
6. Для калібрування 1-ї бічної інструкції з біопсії натисніть кнопку "1" всередині біопсійної контрольної панелі. 
Якщо раніше було визначено перше керівництво, воно тепер буде очищене. 
7. Перемістіть курсор миші в положення на ультразвуковому зображенні, де ви хочете розташувати початкову 
точку 1-ї бічної орієнтації. 
8. Клацніть за допомогою лівої кнопки миші, щоб почати калібрування 1-го керівництва. 
9. Перемістіть курсор миші в положення, де ви хочете розташувати кінцеву точку 1-ї бічної орієнтири. 
10. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб закінчити калібрування 1-ої бічної орієнтації. 
11. Для калібрування 2-ї бічної настанови щодо біопсії натисніть кнопку "2" у біопсійній контрольній панелі. 
Якщо 2-е керівництво було визначене раніше, воно тепер буде очищене. Клацніть за допомогою миші на 
зображенні ультразвуку, де ви хочете розташувати початкову та кінцеву точки 2-го керівництва. 
12. За бажанням, щоб відкалібрувати центральну інструкцію з біопсії, натисніть кнопку "C" у контрольній панелі 
біопсії. Якщо центральна настанова була визначена раніше, то вона тепер буде очищена. Клацніть за 
допомогою миші на зображенні ультразвуку, де потрібно розташувати початкову та кінцеву точки центральної 
орієнтації. 

1 

 
 
 
 
 
 

2 

 
 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 

4 

 
 
 
 
 
 



Echo Wave II Software Release Version: 3 

TELEMED    
Echo Wave II Software User Manual Ver. 2.8.9 2020.07.01 Page 160 of 214 

 

13. За бажанням, щоб відредагувати будь-яку задану інструкцію, перемістіть курсор миші на його кінцеву точку 
та натисніть правою кнопкою миші, щоб почати редагування. Перемістіть курсор миші на потрібне нове кінцеве 
місце та натисніть лівою кнопкою миші, щоб закінчити редагування орієнтиру. 
14. Видаліть галочку з поля "Дозволити калібрування", щоб відключити калібрування та випадкове очищення 
вказівок щодо біопсії. 
 
 Не використовуйте одну і ту ж голку для процедур калібрування та біопсії. Стерильні голки завжди 
повинні використовуватися. 
 
 Для визначення біопсійного цільового маркера виконайте наступне: 
 
1. Перемістіть курсор миші в крайній правий бік екрана і дочекайтеся появи правої панелі інструментів для 
автоматичного приховування. 

2. У правій панелі інструментів натисніть кнопку «Біопсія» . Це відкриє праву сторону біопсії. 
3. Поставте галочку "Показати ціль" (якщо вона ще не поставлена), щоб відобразити маркер біопсії. 
4. Щоб визначити маркер біопсії для цілі, натисніть кнопку «T» у біопсійній контрольній панелі. Якщо маркер 
біопсії мішені був визначений раніше, то тепер він буде очищений. 
5. Перемістіть курсор миші на положення на ультразвуковому зображенні, де потрібно розмістити маркер 
біопсії цілі. 
6. Клацніть лівою кнопкою миші, щоб встановити цільове положення. 
7. За бажанням повторіть крок 6, щоб більш точно визначити ціль. 
8. Необов’язково, щоб змінити положення маркера мішені для біопсії, перемістіть курсор миші на центр 
маркера та натисніть правою кнопкою миші, щоб почати редагування. Перемістіть курсор миші на потрібне 
нове положення центру маркера та натисніть лівою кнопкою миші, щоб закінчити редагування маркера. 
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15. Брахітерапія / Сітка біопсії 

 
 
 Щоб показати брахітерапію / біопсійну сітку на ультразвуковому знімку, виконайте наступне: 
 
1. Перемістіть курсор миші в крайній правий бік екрана і дочекайтеся появи правої панелі інструментів для 
автоматичного приховування. 

2. У правій панелі інструментів натисніть кнопку «Сітка» . Це відкриває праву панель Grid ControlBar. 
Альтернативний спосіб відкрити ControlBar - це натиснути кнопку в заголовку ControlBar і вибрати меню, яке 
з'явилося в меню. 
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3. Натисніть кнопку "Показати сітку", щоб показати / приховати сітку на ультразвуковому зображенні. 
 
Керування "Тип сітки" дозволяє вибрати тип використовуваної сітки. Зазвичай сітки мають точки з інтервалом 5 
мм і відрізняються позначеннями букв / цифр. 
Перш ніж використовувати сітку, можливо, вам доведеться відрегулювати положення сітки. Для цього поставте 
прапорець у розділі "Дозволити зміну положення сітки", а потім скористайтеся керуванням "Положення сітки". 
Альтернативний спосіб зміни положення сітки - це вибір інструменту сітки (якщо зараз вибрано якийсь інший 
інструмент), натиснувши кнопку «Використовувати інструмент сітки», перемістити курсор миші на зображення 
ультразвуку, де повинна бути розміщена точка сітки (наприклад, точка (D, 1) )), що відповідає центру 
координатної системи зонда (0,0) та натисніть ліву кнопку миші. Положення сітки зберігається для типу 
променевої форми, щупа та сітки. Позиція (зміщення) сітки відображається після міток «Положення X» та «Y 
Позиція». Положення сітки можна скинути до нульових зрушень, натиснувши кнопку «Скинути розташування 
сітки». 
Щоб захистити результат позиціонування сітки від випадкових змін, зніміть прапорець із пункту "Дозволити 
зміну положення сітки". 
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16. Пункція судин 

 
 
 Щоб визначити ціль пункції судин, виконайте наступне: 
 
1. Перемістіть курсор миші в крайній правий бік екрана і дочекайтеся появи правої панелі інструментів для 
автоматичного приховування. 

2. У правій панелі інструментів натисніть кнопку «Судинна пункція» . Це відкриває праву судинну 
пункцію управління пункцією судин. Альтернативний спосіб відкрити ControlBar - це натиснути кнопку в 
заголовку ControlBar і вибрати меню, що з'явилося, "Судинна пункція". 
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3. Натисніть кнопку «Використовувати цільовий інструмент», переведіть курсор миші на зображення 
ультразвуку, де слід розташувати центр судинної пункції та натисніть ліву кнопку миші. Цільове положення 
можна змінити, натиснувши ліву кнопку миші на зображенні ультразвуку або натиснувши кнопки «Цільове 
положення». При необхідності мішень для пункції судин може бути прихована / показана за допомогою кнопки 
"Показати ціль". Також ви можете встановити прапорець "Центральна вертикальна лінія", якщо ви скануєте 
зображення ультразвуку, щоб показати судно в центрі зображень Якщо вам потрібно буде скористатись іншим 
інструментом, таким як Zoom, і після цього поверніться до налаштування судинної пункції, натисніть кнопку 
«Використовувати цільовий інструмент». 
4. За допомогою повзунка «Діаметр судна» виберіть діаметр посудини. Під час налаштування спостерігайте за 
діаметром кола на ультразвуковому зображенні. 
5. Виберіть одиниці вимірювання катетера / голки, натиснувши на «Французький» або «Калібрований» 
радіоблок. Потім виберіть потрібний діаметр катетера / голки за допомогою регулятора «Діаметр» у групі 
«Діаметр катетера / голки». Керування «Показати коло катетера / голки» дозволяє приховати або показати коло 
катетера / голки, намальоване на ультразвуковому зображенні. 
Списки діаметрів у французьких або калібрувальних одиницях можна змінювати за допомогою програмного 
забезпечення «Параметри» («Меню-> Інструменти-> Опції-> Виміри та розрахунки-> Судинна пункція»). 
6. Дотримуйтесь програмного забезпечення на ультразвуковому зображенні, щоб визначити відстань від 0 мм 
глибини до цільового центру вздовж вертикальної пунктирної лінії. Пунктирна лінія має крапки на кожні 1 мм. 
Точки всередині цільового кола не фарбуються. Також програмне забезпечення відображає розраховані 
відсоткові значення, які визначають, скільки місця всередині посудини буде зайнято катетером / голкою 
обраного розміру. Тут OVD% - діаметр зайнятого судна, OVA% - площа зайнятого судна. Для рівнянь AVD% та 
OVA% див. Посібник із програмного забезпечення. 
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17. Використання мініатюрних зображень 
 

Коли зображення ультразвуку повністю заморожено, натиснувши кнопку «Заморозити» або відповідну 
клавішу клавіатури, програмне забезпечення зберігає єдиний кадр останніх видимих даних УЗД. Панель із 
мініатюрними зображеннями збережених даних можна показати / приховати, натиснувши кнопку «Зображення 

ескізів»  на верхній панелі програмного забезпечення або на гарячій клавіші "F10". 
Панель ескізів зображень виглядає приблизно так: 

 
 
 Нові зображення додаються в лівій частині панелі. Для того, щоб завантажити дані ультразвуку із 
ескізного зображення, натисніть на нього за допомогою миші. Останнє відкрите (видиме) зображення 
позначено зеленими маркерами в кутах зображення. На відкритому зображенні ви можете виконати 
вимірювання чи завдання з обробки зображень, а потім зберегти зображення у файл (для постійного зберігання 
або включити його у звіт) або роздрукувати. 
Кнопки "<" і ">" використовуються для прокручування зображень. Кнопка параметрів "..." відкриває вікно 
"Параметри ескізів" з кнопками для друку / збереження / видалення мініатюрних зображень. Кнопка "X" 
закриває панель мініатюрних зображень. 
Зображення ескізів видаляються при зміні зонда або при виборі нового пацієнта. 
 
Зверніть увагу, що мініатюри зберігають і завантажують усі параметри ультразвукового сканування для всіх 
режимів (наприклад, під час попереднього збереження), незалежно від того, який режим використовувався під 
час створення ескізів. Наприклад, навіть якщо мініатюра створена в режимі B, вона також буде зберігати та 
завантажувати параметри для всіх доступних режимів (B, M, CFM, PDI, DPDI, PW, CW). 
 
Щоб змінити розмір панелі ескізів, натисніть лівою кнопкою миші на краю панелі, перетягніть її та відпустіть. 
Щоб перемістити панель, натисніть за допомогою лівої кнопки миші всередині панелі, де немає мініатюрних 
заповнювачів або кнопок, перетягніть панель і відпустіть кнопку миші. Зверніть увагу, що програмне 
забезпечення не дозволить вам переміщувати або змінювати розмір панелі ескізів, якщо рамки приховуються 
іншими панелями. 
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18. Збереження та завантаження зображень 
 
 Щоб зберегти видиме на даний момент зображення ультразвуку у заздалегідь заданій папці швидко 

збережених зображень, натисніть кнопку «Швидке збереження зображення».  на контролі 

збереження зображення / кінематографа . 
 
 Щоб скористатися іншими параметрами збереження зображення / свинцю, натисніть на невелику 
кнопку меню "v" на зображенні / cine збереження контролю та з меню, що відображається 

 виберіть потрібний варіант збереження: 
 

1. "Швидке збереження зображення" збереже видиме в даний час зображення ультразвуку в папку швидких 
збережених зображень, визначених у програмних опціях. Назва файлу зображення буде генеровано 
автоматично і залежить від параметрів налаштування програмного забезпечення. 
 
2. "Збереження зображення як ..." відкриє діалогове вікно збереження 

файлів  
 
 У діалоговому вікні "Зберегти як" виберіть папку, в якій потрібно зберегти зображення ультразвуку, 
введіть ім'я файлу, виберіть тип файлу та натисніть кнопку "Зберегти", щоб зберегти зображення. Крім того, 
натисніть кнопку "Скасувати", щоб скасувати збереження операції. 
 
3. "Зображення Додати до звіту" додасть видиме відскановане зображення для звіту. Зображення не 
збережено у файл. 
 
4. "Швидке збереження Cine" збереже поточне зображення в папці швидких збережених зображень, 
визначених в опціях програмного забезпечення. Назва файлу буде створено автоматично і залежить від 
параметрів налаштування програмного забезпечення. 
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5. "Cine Save As ..." відкриє діалогове вікно збереження файлів аналогічно "Image Save As ...", але з типами 
файлів, які можуть зберігати посилання. У діалоговому діалоговому вікні економії ви також можете ввести 
потрібний інтервал збереження кадрів. Зверніть увагу, що якщо ви використовуєте режим M або PW / CW і 
інтервал введених кадрів коротший ніж ширина вихідного прямокутника ультразвуку, на початку інтервалу 
програмне забезпечення автоматично зберігає додаткові дані ультразвуку. 
 Після вибору пункту меню за допомогою керування збереженням зображення, останній вибраний 
елемент буде збережено, і значка великої кнопки зміниться відповідно. Наступного разу ви можете викликати 
ту саму дію збереження зображення, просто натиснувши на цю велику кнопку. 
Папку швидкого збереження (за замовчуванням "C: \ Echo Images \"), правила генерації імен файлів / папок, 
формат збереження файлів можна змінити за допомогою програмних параметрів (Меню-> Інструменти-> Опції-
> Збереження та друк). 
 
Щоб відкрити збережене зображення чи відео-файл, виконайте такі дії: 

1. На нижній частині програмного забезпечення ToolBar натисніть кнопку "Відкрити" . Це активує вікно 

відкриття файлу.  
2. Всередині вікна "Відкрити" виберіть папку та файл, який ви хочете відкрити. Якщо поставити галочку 
"Показати попередній перегляд", ви побачите зображення попереднього перегляду вибраного файлу. 
3. Натисніть кнопку "Відкрити", щоб відкрити вибраний файл, або натисніть кнопку "Скасувати", щоб скасувати 
операцію відкриття.  
Коли файл відкривається, кнопка "Зонд" відображає текст "ФАЙЛ" замість назви зонда. 
4. За бажанням виконайте кроки 1-3, щоб відкрити інші зображення. 
5. Щоб закрити відкрите зображення та продовжити сканування ультразвуком, натисніть кнопку «Заморозити / 

запустити»  або на клавіші SpaceBar. 
 
 Програмне забезпечення підтримує формати файлів зображень BMP, JPG, PNG, TIF, DCM, TPD та 
формати відеофайлів AVI, TVD, DCM. Також програмне забезпечення може зберегти cine у вигляді серії 
зображень (формат декількох зображень (мультисліз)). Параметри збереження можна відрегулювати в меню 
"Меню-> Інструменти-> Опції-> Збереження та друк". 
Для отримання інформації про поля даних та формати, які зберігаються "Echo Wave II" у файлі DICOM (DCM), 
будь ласка, прочитайте "Заява про відповідність Echo Wave II DICOM". 
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Якщо вам потрібно мати можливість відкривати збережені зображення / відео та виконувати вимірювання та 
обчислення, використовуючи їх, збережіть їх, використовуючи формати файлів TPD (Telemed Picture Data) або 
TVD (Telemed Video Data). 
 Для постійного, тривалого зберігання та обміну даними ми наполегливо рекомендуємо не 
використовувати TPD / TVD, а використовувати інші формати файлів, оскільки результати, видимі після відкриття 
TPD / TVD, залежать від поточної конфігурації програмного забезпечення (встановлені фільтри обробки, 
роздільна здатність ультразвукової області, встановлені Таблиці ОБ та ін.). 
Щоб видалити темний фон із збережених та надрукованих зображень, у меню "Меню-> Інструменти-> Опції-> 
Збереження та друк" увімкніть опцію, позначену як "Видалити темний фон із збережених та друкованих 
зображень". 
 
 ВАЖЛИВО Працюючи з відкритими файлами TPD (Telemed Picture Data) або TVD (Telemed Video Data) 
(виконуючи вимірювання, обчислення тощо), ви завжди повинні пам’ятати, що закриття файлу відкине 
виконані вимірювання / розрахунки та будь-яку інформацію, яка була введена при цьому файл відкрито. 
Тому після зміни будь ласка, збережіть свої поточні зміни до іншого файлу TPD / TVD, перш ніж закривати 
поточний файл TPD / TVD. Файл закривається, коли ви відкриваєте будь-який інший файл або коли ви 
починаєте сканування в реальному часі будь-яким методом (кнопка «Заморозити», клавіша клавіші пробілу, 
кнопка «Зонд», кнопка режиму сканування або відповідна гаряча клавіша або відповідні кнопки на 
зовнішніх клавіатурах ультразвуку) . 



 

 

19. Друк зображень 
 
 Щоб надрукувати видиме в даний час зображення ультразвуку на принтері за замовчуванням 

операційної системи, натисніть кнопку "Швидкий друк"  на контролі друку зображень . 
 
 Щоб скористатися іншими параметрами друку, натисніть маленьку кнопку "v" у формі керування 

друком зображень та в меню, що відображається  виберіть потрібний варіант 
друку. 
1. "Швидкий друк" негайно надрукує поточне зображення на принтері за замовчуванням операційної системи. 
2. "Попередній перегляд друку ..." відкриє вікно попереднього перегляду друку. Всередині цього вікна ви 
можете надрукувати попередні зображення або закрити вікно без друку. 
3. "Друк ..." відкриє діалогове вікно вибору 

принтера.  
 Щоб надрукувати зображення, виберіть потрібний принтер і натисніть кнопку "ОК" у діалоговому вікні 
"Друк". Або натисніть кнопку "Скасувати", щоб скасувати друк. Ви також можете налаштувати параметри для 
принтера за допомогою діалогового вікна "Властивості ...". 
 
 Після вибору будь-якого пункту меню, використовуючи керування друком зображень, він запам’ятає 

останній обраний елемент і змінить значку його великої кнопки на Швидкий друк , Попередній 

перегляд , або Друк . Наступного разу ви можете викликати ту саму дію друку, просто 
натиснувши на цю велику кнопку. 
 Перш ніж надрукувати на системному принтері за замовчуванням, переконайтесь, що він правильно 
встановлений та включений. 
Поле друку та макет сторінки (портрет / пейзаж) можна відрегулювати в меню "Меню-> Файл-> Налаштування 
сторінки". 
 Щоб видалити темний фон із збережених та друкованих зображень, у меню «Меню-> Інструменти-> 
Опції-> Збереження та друк» увімкніть параметр, позначений як «Видалити темний фон із збережених та 
друкованих зображень». 
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Під час друку зображень або звітів програмне забезпечення автоматично підганяє (якщо потрібно) зображення 
на ширину сторінки і пропорційно змінює зображення. У деяких випадках для зменшення висоти друкованого 
зображення може знадобитися збільшити горизонтальні поля друку в головному меню програмного 
забезпечення ("Меню-> Файл-> Налаштування сторінки"). Якщо через зменшення ширини сторінки 
програмному забезпеченню потрібно зменшити горизонтальну ширину зображення, то висота зображення 
також буде відповідно зменшена. 
 
Якщо у вас є мережевий принтер, який підтримує формат DICOM, зображення для цього принтера можна 

надіслати, натиснувши кнопку меню  кнопки "Надіслати"  в нижній панелі інструментів і 
виберіть пункт меню "Надіслати зображення на принтер DICOM" з назвою відповідного принтера. 

 
 
Щоб побачити принтери DICOM у цьому меню, спочатку потрібно налаштувати принтери в меню "Меню-> 
Інструменти-> Опції-> DICOM" групи "Принтери DICOM". 
 
Перш ніж почати використовувати друк DICOM, ми наполегливо рекомендуємо ознайомитися з 
"Заголошенням Echo Wave II DICOM" та заявами про відповідність та керівництвом використовуваних 
принтерів DICOM та провести ретельне тестування на сумісність. 
 



 

 

20. Робота зі звітами 
 
 Для збереження або друку звіту (результати виконаних розрахунків, коментарів) використовуйте 

кнопку "Звіт"  на нижній панелі програмного забезпечення Toolbar і виберіть потрібний пункт з 
меню ("v") цієї кнопки: 
 
1. "Швидкий друк звіту" негайно надрукує звіт за допомогою принтера за замовчуванням операційної системи. 
 
2. "Попередній перегляд друку звіту ..." відкриє вікно попереднього перегляду друку. Всередині цього вікна ви 
можете надрукувати попереднє зображення звіту або закрити вікно без друку. 
 
3. "Звіт про друк ..." відкриє діалогове вікно вибору принтера. 

 
 Щоб надрукувати зображення, виберіть потрібний принтер і натисніть кнопку "ОК" діалогового вікна 
"Друк". Або натисніть кнопку "Скасувати", щоб скасувати друк. 
 
4. "Звіт про швидке збереження" збереже зображення звіту в папку швидких збережених зображень, як 
визначено в опціях програмного забезпечення. Назва файлу зображення буде генеровано автоматично і 
залежить від параметрів налаштування програмного забезпечення. 
 
5. "Повідомити про збереження як ..." відкриється діалогове вікно збереження файлів. 
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 У діалоговому вікні "Зберегти як" виберіть папку, в якій потрібно зберегти зображення звіту, введіть 
ім'я файлу, виберіть тип файлу та натисніть кнопку "Зберегти", щоб зберегти зображення звіту. Або натисніть 
кнопку "Скасувати", щоб скасувати операцію збереження звіту. 
 
6. "Імпорт даних ультразвуку ..." відображає діалогове вікно відкриття файлу і дозволяє завантажувати з файлу 
TPD / TVD лише дані УЗД, не змінюючи існуючі дані пацієнта та розрахунки. Ця функція використовується для 
створення звітів із декількох раніше збережених файлів TPD / TVD і описана в розділі "Використання звітів з 
кількома зображеннями". 
 
7. "Звіт ..." відкриє вікно розширеного створення звіту, описане в розділі "Використання звітів з кількома 
зображеннями". 
 
 

 Звіти, як правило, містять специфічні для експертизи вимірювання та розрахунки поточного 
обраного виду іспиту, а зміна типу іспиту видалить усі вимірювання та розрахунки, що стосуються конкретної 
експертизи. 

Якщо ви хочете проводити вимірювання та обчислення, використовуючи різні типи експертизи, всі в 
одному звіті, перейдіть до "Меню-> Інструменти-> Опції-> Виміри та розрахунки-> Загальні налаштування", 
увімкніть параметр, позначений як "Об'єднання даних різних типи іспитів в єдиний звіт "і закрийте діалогове 
вікно параметрів кнопкою" ОК ". У такому випадку, використовуючи правий обчислення ControlBar, ви зможете 
змінити не тільки тип дослідження, але і вибрати тип іспиту, який змінить пакет обчислень. 
 
 ВАЖЛИВО При запуску обстеження нового пацієнта завжди перейдіть до вікна Інформація про 
пацієнта, натисніть кнопку "Новий пацієнт", щоб очистити дані попереднього іспиту, вибрати потрібний тип 
іспиту, ввести дані пацієнта та закрити вікно " ОК ". 
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 Якщо у вас є мережевий принтер, який підтримує формат DICOM, звіти на такий принтер можна 

надсилати, натиснувши кнопку меню  кнопки "Надіслати"  в нижній панелі інструментів і 
виберіть пункт меню "Надіслати звіт на принтер DICOM" з назвою відповідного принтера. 

 
 
Щоб побачити принтери DICOM у цьому меню, спершу потрібно налаштувати принтери у меню "Меню-> 
Інструменти-> Опції-> DICOM" групи "Принтери DICOM". 
 
Перш ніж почати використовувати друк DICOM, ми наполегливо рекомендуємо ознайомитись із 
"Заголосом відповідності DICOM Echo Wave II" та Заявами про відповідність та посібниками 
використовуваних принтерів DICOM та провести ретельне тестування на сумісність. 
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20.1. Використання звітів із кількома зображеннями 
 
 Щоб створити звіт за допомогою декількох мініатюрних зображень або декількох нещодавно 
збережених зображень (під час поточного обстеження пацієнта), на нижній панелі програмного забезпечення 

виберіть пункт меню «Звіт…» у меню («v») багатофункціональної кнопки «Звіт». . Це відкриє вікно 
розширеного створення звіту. 
 
 
 

 
 
 
 
Основні елементи вікна "Звіт" 

N Опис 

1 Зображення мініатюр. Останні збережені зображення додаються до лівої частини списку. 

2 Повідомте про область зображень. Для того, щоб додати зображення до звіту, натисніть ліву кнопку 
миші на потрібному мініатюрному зображенні в області мініатюрних зображень, утримуйте кнопку 
миші, перетягніть зображення в область зображень звітів, а потім відпустіть ліву кнопку миші. 
Зображення буде скопійовано в область зображень звітів. Ця ж операція перетягування та 
використання може використовуватися для зміни місця розташування зображення та його коментаря 
у зоні зображень звітів. 

3 Кнопка для видалення відповідного зображення та його коментаря з області зображень звіту. 

4 Кнопка для додавання зображення до звіту з раніше збереженого файлу (показує діалогове вікно 
відкриття файлу). 

5 Управління смугою прокрутки для прокручування кількох рядків зображень звітів. 

6 Прокоментуйте зображення нижче. Кожне зображення може мати свій коментар. 

7 Вкладка керування для перемикання між зображеннями звітів, результатами розрахунків (доступні, 
якщо були проведені обчислення, що стосуються іспиту), попередній перегляд звіту. 

3 

2 

6 

8 

5 

7 

1 10 

4 

9 
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8 Вкладка управління для перемикання між мініатюрами та контролем звітів, останніми збереженими 
зображеннями, коментарями, параметрами звітів. 

9 Кнопка, подібна до стрілок, для копіювання зображення з мініатюр для звітування. 

10 Повідомте про кнопки дій. Натисніть кнопку "Закрити", щоб закрити вікно "Звіт". 

 
Щоб додати мініатюрні зображення до звіту, перетягніть їх мишкою з вкладки «Зображення ескізів» до 
відповідного заповнювача у зоні зображень звіту (вкладка «Зображення зображень») або натисніть кнопку зі 
стрілкою у верхньому правому куті потрібного для додати зображення. Зверніть увагу, що ескізні зображення 
містять лише чисте ультразвукове зображення без супровідної інформації (заголовок, палітри, параметри 
сканування, результати вимірювань). 
Якщо ви хочете створити звіт із зображень ультразвуку, які містять заголовок зображення ультразвуку, палітри, 
параметри сканування, результати вимірювань, то спочатку потрібно сканувати потрібне зображення 
ультразвуку, додатково виконати вимірювання, а потім зберегти (або швидко зберегти) це зображення. Такі 
збережені зображення з’являться на вкладці «Останні збережені зображення» у вікні «Звіт». 
Якщо ви здійснюєте вимірювання та обчислення, використовуючи відкритий файл TPD / TVD і хочете додати до 
звіту зображення з виконаними вимірами, спочатку потрібно зберегти це зображення, потім відкрити вікно 
"Звіт" та перетягнути зображення мишею з пункту " Останні збережені зображення "в області зображень звіту. 
На вкладці "Розрахунки" ви зможете побачити результати розрахунків. Одночасно можна відкрити вкладку 
«Коментарі» та написати коментарі до звіту. 
На вкладці "Попередній перегляд" ви зможете побачити попередній перегляд друку сторінок звіту та, якщо 
потрібно, збільшити / зменшити розмір шрифту звіту та проміжки між групами даних звітів. 
 

Якщо під час іспиту ви зберегли кілька файлів TPD / TVD і пізніше хочете виконати вимірювання та 
обчислення на цих файлах і об'єднати все в один звіт, що містить обчислення на основі цих різних файлів TPD / 
TVD, то спочатку потрібно відкрити (за допомогою кнопки відкриття файлу або гаряча клавіша "0" в нижній 
частині ToolBar) один файл TPD / TVD, який буде виступати початковим пунктом для вашого звіту. Ця операція 
відкриття файлу очистить поточні дані пацієнта, вимірювання та розрахунки та завантажить відповідні дані з 
вибраного файлу. Тепер ви можете проводити вимірювання, обчислення за допомогою відкритого файлу, 
зберігати зображення за допомогою вимірювань. Для завантаження інших файлів TPD / TVD, які ви хочете 
використовувати в одному звіті, ви не повинні використовувати загальну кнопку відкриття файлу (яка очищає 
поточні дані пацієнта, вимірювання, розрахунки та завантажує все з файлу), а з меню " Натисніть кнопку "Звіт" у 
нижній частині програмного забезпечення ToolBar, виберіть пункт "Імпорт даних ультразвуку ..." та імпортуйте 
дані з потрібного файлу TPD / TVD. Ця операція буде завантажувати зображення ультразвуку, не відкидаючи 
поточних даних про пацієнта та розрахунки. Тепер ви можете ще раз виконувати вимірювання, обчислення за 
допомогою відкритого файлу, зберігати зображення за допомогою вимірювань. Потім ви можете додати 
збережені зображення до звіту, перетягнувши їх мишкою зі списку «Останні збережені зображення» до області 
зображень звіту у вікні «Звіт» або вставити зображення із зовнішніх файлів за допомогою кнопок «…» у області 
зображень звіту. . Нарешті, ви можете зберегти / роздрукувати створений звіт, використовуючи відповідні 
пункти меню кнопки "Звіт" на нижній панелі інструментів. 

Якщо ви хочете проводити вимірювання та обчислення, використовуючи різні типи експертизи в 
одному звіті, у розділі "Меню-> Інструменти-> Параметри-> Виміри та розрахунки-> Загальні налаштування" 
увімкніть опцію "Злиття даних різних типів іспиту в один звіт" "і закрийте діалогове вікно параметрів кнопкою" 
ОК ". У такому випадку в правій частині обчислень ControlBar тепер ви зможете змінити не тільки тип 
дослідження, але і вибрати тип іспиту, який змінює пакет обчислень. 

 
Список мініатюрних зображень та останніх збережених зображень очищається при виборі нового пацієнта 
(вручну або автоматично під час відкриття файлу) або при перезапуску програмного забезпечення. Якщо 
зображення, які ви хочете додати до звіту, відсутні у списку останніх збережених зображень у вікні "Звіт", але ви 
зберегли їх на жорсткому диску комп'ютера, ви можете вставити такі зображення у звіт за допомогою кнопок 
"..." (біля кнопок видалення зображення "x"), що показують діалогове вікно "Відкрити файл" для вибору файлу 
зображення. 
 
Під час друку звітів програмне забезпечення автоматично підходить до зображень звітів (якщо потрібно) 
відповідно до ширини та висоти сторінки. Поле друку можна змінити в головному меню програмного 
забезпечення ("Меню-> Файл-> Налаштування сторінки"). Макет друкованих зображень звітів (кількість рядків 
та стовпців) можна змінити на вкладці "Параметри" звіту. 
 
Щоб додати коментарі до кінця звіту, виберіть вкладку "Коментарі" внизу вікна "Звіт". 
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Коментарі, введені у лівій частині вікна редагування на вкладці "Коментарі", відображатимуться внизу 
збереженого / надрукованого звіту та використовуються для всього звіту. Це те саме поле коментарів, яке 
видно у вікні "Інформація про пацієнта". 
Елементи керування в правій частині вкладки "Коментарі" дозволяють вибрати зі списку та вставити (кнопку 
"<") заздалегідь визначені тексти (шаблони коментарів) у поле коментарів. Для створення нового шаблону 
скористайтесь кнопкою «Створити», введіть назву шаблону, а потім введіть текст шаблону. 
 Після створення та збереження / друку звіту закрийте вікно "Звіт", натиснувши кнопку "Закрити" на 
вкладці "Елементи контролю звітів". Якщо в область зображень звітів було додано зображення, програмне 
забезпечення запитає, чи хочете ви видалити ці зображення чи ні. 

 
 Якщо ви закінчили роботу з поточним звітом та зберегли / роздрукували його та не плануєте додавати 
до нього більше зображень, натисніть кнопку «Так». Якщо замість цього ви плануєте сканувати більше 
зображень та додати їх до того самого звіту, натисніть "Ні". 
Список доступних зображень та інших даних очищається при виборі нового пацієнта, натиснувши відповідну 
кнопку в діалоговому вікні "Пацієнт". Для отримання додаткової інформації читайте розділ про початок 
обстеження нового пацієнта та типовий процес іспиту. 
 
На вкладці "Параметри" ви можете вибрати, які дані потрібно зберігати / друкувати всередині звіту, скільки 
стовпців зображень, які міститиме звіт, і мінімальну кількість рядків зображень, які будуть надруковані на 
кожній сторінці (макет подання зображень звіту) 
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21. Пряме надсилання електронної пошти 
 
 Щоб надіслати видиме на даний момент зображення ультразвуком електронною поштою, виконайте 
такі дії: 
 

1. На нижній частині панелі програмного забезпечення натисніть кнопку меню  кнопки "Надіслати" 

. 

2. З відображеного меню  виберіть, що (зображення чи звіт) ви хочете 
надіслати електронною поштою та натисніть відповідний пункт меню. Програмне забезпечення відкриє клієнт 
електронної пошти Windows за замовчуванням та додасть поточне зображення до електронної 

пошти.  
 

3. Введіть адресу електронної пошти одержувача, використовуючи поле "До:", введіть тему в поле 
"Тема:", а також напишіть текст своєї електронної пошти. Щоб надіслати електронну пошту, натисніть кнопку 
"Надіслати". Це закриє вікно складання електронної пошти та поверне вас до програм ультразвукового 
сканування. 

4. Крім того, ви можете закрити вікно складання електронної пошти, щоб повернутися до програмного 
забезпечення для ультразвукового сканування без надсилання електронної пошти. 

 
Зверніть увагу, що для використання функції прямого надсилання електронної пошти ви повинні 

правильно налаштувати клієнт електронної пошти Windows за замовчуванням, який підтримує MAPI (Інтерфейс 
програмування програм Messaging). Залежно від використовуваного клієнта електронної пошти зовнішній 
вигляд програмного забезпечення, назви полів та елементи управління можуть відрізнятися від описаних вище. 
MAPI підтримується програмами Outlook Express, Outlook, Windows Live Mail. Як змінити програму за 
замовчуванням, перевірте документацію вашої операційної системи або зробіть це так: 
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У Windows 7 натисніть "Пуск-> Програми за замовчуванням-> Встановити програми за замовчуванням". 
Потім у списку виберіть потрібну програму, натисніть "Встановити цю програму за замовчуванням", а потім 
натисніть кнопку "ОК". 
             У Windows 8 та Windows 10 натисніть кнопку "Пуск" за допомогою правої кнопки миші та з меню, що 
з'явилося, виберіть "Панель управління". Потім натисніть "Програми-> Програми за замовчуванням-> 
Встановити програми за замовчуванням". Потім у списку виберіть потрібну програму, натисніть "Встановити цю 
програму за замовчуванням", а потім натисніть кнопку "ОК". Важливо зазначити, що вбудована програма 
"Пошта" для Windows 10 не підтримує MAPI, тому якщо ви хочете використовувати електронну пошту із 
програм ультразвуку, вам потрібно буде встановити      Windows Live Mail або іншу програму електронної пошти, 
яка підтримує MAPI . 
             У меню "Echo Wave II" "Меню-> Інструменти-> Опції-> Збереження та друк" група "Параметри 
електронної пошти" є деякі параметри, які, можливо, знадобиться змінити залежно від встановленої програми 
електронної пошти. Якщо ви використовуєте 64-бітну операційну систему Windows, але встановлене програмне 
забезпечення електронної пошти є 32-розрядним, тоді в параметрах "Echo Wave II" встановіть прапорець 
"Використовувати 32-бітний клієнт електронної пошти". Якщо ви використовуєте Windows Live Mail, можливо, 
вам знадобиться зняти чеки з параметрів «Явно ініціалізувати бібліотеку електронної пошти» та 
«Використовувати користувальницький інтерфейс входу в електронну пошту», оскільки в іншому випадку 
бібліотека MAPI може відображати повідомлення «Немає програми електронної пошти, пов’язаної з виконайте 
потрібну дію », навіть якщо ви встановили програму електронної пошти за замовчуванням.  
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22. Надсилання даних на сервер DICOM 
 
 Щоб надіслати видиме ультразвукове зображення на сервер DICOM, виконайте такі дії: 
 

1. На нижній частині панелі програмного забезпечення натисніть кнопку меню  кнопки "Надіслати" 

. 

2. З відображеного меню  виберіть об'єкт, який ви хочете 
надіслати (зображення, звіт чи кіно) на сервер DICOM та натисніть відповідний пункт меню. Програмне 
забезпечення почне операцію надсилання. Будь ласка, почекайте завершення операції. 
3. Після надсилання даних на сервер DICOM програмне забезпечення відобразить вікно повідомлень, яке 
інформує про завершену операцію. Натисніть кнопку "ОК", щоб закрити вікно повідомлень. 

 
 
 Для того, щоб надіслати кілька раніше збережених файлів DICOM на сервер DICOM, виберіть пункт 
меню «Надіслати збережені файли DICOM на сервер», у відкритому діалоговому вікні вибору папки збережених 
файлів поставте чеки біля імен файлів потрібних для відправки файлів та натисніть «Надіслати» кнопка. Якщо в 
цьому діалоговому вікні встановлено прапорець, що всі обрані файли відповідають поточно обстеженому 
пацієнту, ідентифікатори надісланих зображень в кінці іспиту (коли іспит закінчується натисканням кнопки 
«Закінчити іспит» у списку MWL у вікні «Пацієнт») буде додано. до послідовності зображень DICOM MPPS (якщо 
використовується сервер MPPS). 
 
 Зауважте, що для того, щоб мати змогу надсилати дані на DICOM-сервер та бачити відповідні пункти 
меню, необхідно вибрати IP-адресу та порт свого DICOM-сервера в параметрах "Echo Wave II" ("Menu-> Tools-> 
Options" -> DICOM "група" DICOM Storage "). Ви також можете вказати формат відправлення DICOM у тому 
самому місці. 
             Для конфігурації сервера DICOM (іншого комп’ютера із стороннім додатком сервера DICOM, який не є 
частиною "Echo Wave II"), будь ласка, прочитайте відповідну інструкцію та Заява про відповідність DICOM. 
             Для отримання інформації про поля та формати даних, що зберігаються у файлі DICOM "Echo Wave II", 
будь ласка, прочитайте "Заява про відповідність Echo Wave II DICOM". 
Якщо ваш сервер DICOM підтримує різні набори символів, ви також можете вказати набір символів у параметрі 
"Echo Wave II" ("Меню-> Інструменти-> Опції-> DICOM"). Перелік мов, які відповідають відповідному набору 
символів, див. У "Звіті про відповідність DICOM Echo Wave II". 
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23. Запуск зовнішніх програм 
 
 Щоб запустити зовнішню програму із заздалегідь визначеного списку програм, виконайте наступне: 

1. На верхній панелі програмного забезпечення натисніть кнопку "Меню" . 
2. У меню, що відображається, виберіть програму, яку потрібно запустити, і натисніть на її 

ім'я.  
3. Щоб продовжити роботу з програмним забезпеченням для сканування ультразвуком, мінімізуйте або 
закрийте зовнішню програму або використовуйте комбінацію клавіш Alt + Tab для перемикання між різними 
програмами. 
 
Якщо потрібно, ви також можете мінімізувати програмне забезпечення "Echo Wave II", переміщуючи курсор 

миші на кнопку мінімізації програмного забезпечення  розташований у правому верхньому куті 
програмного забезпечення та клацаючи його лівою кнопкою миші. Щоб відновити мінімізоване вікно 
програмного забезпечення, натисніть на іконку на панелі завдань Windows. 
 
Щоб визначити або керувати зовнішнім списком програм, виконайте такі дії: 

1. У верхній частині програмного забезпечення натисніть кнопку "Меню" . 
2. Усередині відображеного меню натисніть пункт меню «Налаштувати ...». Це відкриє вікно "Параметри" і 

вибере його вкладку, де можна визначити список зовнішніх програм.  
3. Заповніть відкритий список іменами програм, які відображатимуться в меню програмного забезпечення 
кнопки «Меню», а також іменами (або шляхами) відповідних виконуваних файлів. Виберіть відповідні 
контрольні панелі, якщо перед запуском зовнішньої програми автоматично потрібно зупинити сканування 
ультразвуком та мінімізувати програмне забезпечення "Echo Wave II". 
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4. Крім того, щоб вибрати шлях до програми, натисніть кнопку «Огляд»  і, використовуючи 
відображене діалогове вікно, виберіть потрібний виконуваний файл і натисніть кнопку "Відкрити" цього 
діалогового вікна. 

 
 
5. Щоб зберегти зміни, закрийте вікно "Параметри", натиснувши кнопку "ОК" внизу цього вікна. Крім того, 
натисніть кнопку "Скасувати" у вікні "Параметри", щоб закрити це вікно без збереження будь-яких змін. 
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24. Використання плагінів 3D Lite, Easy 3D та PanoView (опція) 
 
Якщо ви придбали та встановили додаткові додатки та вставили відповідний ключ USB-ключа (лише одну 
клавішу перед запуском програмного забезпечення), ви повинні виконати наступні дії для запуску потрібного 
програмного забезпечення: 
 

1. У верхній частині програмного забезпечення натисніть кнопку "Меню" . 
2. У меню, що відображається, виберіть додаток, який ви хочете запустити (3D Lite, Easy 3D, PanoView) та 
натисніть його назву. 

 

    

 
Після цього з'явиться вікно прогресу ініціалізації плагіна: 

 
 

Зачекайте короткий період, поки плагін буде ініціалізований, і з'явиться повідомлення, що він готовий до 
передачі даних: 

 
 
3. Клацніть лівою кнопкою миші на зображенні ультразвуку або у вікні, що відображається, щоб розпочати 
передачу кадри ультразвуку до програмного забезпечення для плагінів. Потім перемістіть (або поверніть) щуп 
відповідно до інструкцій користувача для обраного плагіна. Потім програмне забезпечення відображатиме хід 
передачі даних: 
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4. Клацніть лівою кнопкою миші на зображенні ультразвуку або у вікні прогресу передачі, щоб зупинити 
передачу даних та побачити користувальницький інтерфейс для програмного забезпечення плагіну. Після 
натискання миші ви почуєте звуковий сигнал, і користувальницький інтерфейс програмного забезпечення 
автоматично з’явиться у верхній частині інтерфейсу користувача "Echo Wave II". 
5. Виконайте потрібні операції (візуалізуйте, збережіть, роздрукуйте або виміряйте) з переданими 
ультразвуковими даними за допомогою інтерфейсу програмного забезпечення користувача. Якщо потрібно, 
зверніться до посібника користувача відповідного плагіна. 

6. Закінчіть роботу з програмним забезпеченням для плагіна, натиснувши на його кнопку «Закрити»  у 
правому верхньому куті програмного забезпечення. 
7. За бажанням виконайте кроки 1-6, щоб створити більше 3D-зображень або панорамних зображень. 
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25. Використання додатка 4DView (опція) 
 
Якщо ви придбали пристрій і зонд, який підтримує 4D сканування в режимі реального часу, ви можете виконати 
4D-сканування наступним чином за допомогою підключеного пристрою та зонда: 
 
1. За допомогою елементів керування ультразвуковим скануванням у режимі B відрегулюйте параметри 
сканування в режимі B, щоб отримати бажану якість зображення та достатню високу частоту кадрів у режимі B. 
2. У верхній частині програмного забезпечення натисніть кнопку "Меню" і в меню, що відображається, виберіть 
"4DView". Це відкриє інтерфейс користувача програмного забезпечення 4DView Plug-

in.  
3. За бажанням, використовуючи елементи керування сканування в режимі B, виконайте додаткове 
регулювання параметрів режиму B. 
4. За допомогою регуляторів режиму 4D відрегулюйте параметри сканування 4D. 

 

Елемент керування "Розмір гучності" регулює 4D кут сканування так само, 
як і в режимі B, кут сканування 2D зображення регулюється за допомогою 
елемента керування "Перегляд області". 

  

 

Елемент керування густиною гучності регулює щільність сканування 4D так 
само, як і в режимі B, щільність 2D-зображення регулюється за допомогою 
елемента керування "Щільність ліній". 
Менша щільність гучності означає, що сканований 3D-об'єм містить меншу 
кількість двовимірних зображень. Використовуючи меншу щільність, ви 
можете досягти більш швидкого 4D-сканування, але скановані 3D-томи 
менш точні (містять меншу кількість двовимірних зображень). 

 
5. Використовуйте елементи керування 4DView Plug-in для налаштування параметрів візуалізації. Ці елементи 
керування описані у "Посібнику користувача для додатка Echo Wave II 4DView". 
 
6. Щоб заморозити / запустити ультразвукове сканування, скористайтесь кнопкою «Заморожувати / запустити» 

. 
 
7. Ви можете створювати кіно, виконувати вимірювання та примітки за допомогою елементів керування 4DView 
Plug-in. 
8. Збереження / друк зображень. 
9. За бажанням можна сканувати більше 3D / 4D зображень, розморозивши ультразвук та повторивши кроки 3-
8. 

10. Поверніться до режиму B, натиснувши кнопку «B режим» . 
 
 
 Якщо програмне забезпечення 4DView Plug-in відкрито без підключення до ультразвукового сканера, 
його можна закрити, натиснувши кнопку «Зонд» у лівому верхньому куті програмного забезпечення. 
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26. Зміна мови інтерфейсу користувача 
 

Щоб змінити мову інтерфейсу користувача, виберіть головне меню програмного забезпечення 

(натиснувши кнопку меню  у верхній частині програмного забезпечення ToolBar) та підменю "Мова" 
(якщо є). У відображеному підменю виберіть потрібну мову інтерфейсу користувача: 

. 
 
 Мовні файли доступні в папці конфігурації програмного забезпечення "… \ Config \ Languages \". Нові 
мови можна додавати, копіюючи вже доступні мовні файли та перекладаючи їх. Після наступного запуску 
програмне забезпечення повинно дозволяти вам вибрати щойно додану мову, якщо ви зберігали однакові 
правила іменування файлів та внутрішній формат даних. 
 
Якщо ви не бачите символів будь-якої східноазіатської мови, активуйте підтримку цих мов на панелі керування 
Windows. Для цього перейдіть до Windows "Пуск-> Налаштування-> Панель управління", відкрийте діалогове 
вікно "Регіональні та мовні параметри", виберіть вкладку "Мови", поставте галочку "Встановити файли для 
східноазіатських мов" та закрийте діалогові вікна за допомогою кнопки «ОК». За потреби перезавантажте 
Windows. 
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27. Настроювання вашої системи 
Щоб налаштувати вашу систему, виберіть головне меню програмного забезпечення (натиснувши 

кнопку меню  у верхній частині програмного забезпечення ToolBar) та в підменю "Інструменти-> 
Параметри". У діалоговому вікні "Параметри" ви можете виконати такі налаштування: 

 
• Виберіть тип застосування (люди чи тварини). 
Сторінка параметрів: "Загальне". 
• Виберіть, який тепловий показник (TIS, TIB, TIC) повинен відображатися для використовуваного в даний час 
форматора променя, зонда та експертизи. 
Сторінка параметрів: "Керування скануванням -> Загальне". 
• Виберіть макет екрану в режимі B + M (B + PW / CW) (поруч або B вище М) та співвідношенні поділу екрана. 
Сторінка параметрів: "Зовнішній вигляд -> Загальне". 
• Виберіть Скін (зовнішній вигляд) графічного інтерфейсу користувача. 
Сторінка параметрів: "Зовнішній вигляд -> Скіни". 
• Виберіть розмір вихідної області ультразвуку для систем та систем широкого екрану з великою роздільною 
здатністю екрана. 
Сторінка параметрів: "Зовнішній вигляд -> Налаштування екрана". 
• Відрегулюйте розмір деяких шрифтів інтерфейсу користувача. 
Сторінка параметрів: "Зовнішній вигляд -> Загальне". 
• Виберіть, які панелі керування (ControlBars) та ToolBars слід автоматично приховати, коли вони не 
використовуються, і знову з’являться, коли курсор миші переміщатиметься по деякій області екрана. 
Сторінка параметрів: "Зовнішній вигляд -> Загальне". 
• Виберіть розмір головного вікна програми. 
Сторінка параметрів: "Зовнішній вигляд -> Налаштування екрана". 
• Виберіть папку швидкого збереження, формат зображення / звіту (або два формати, якщо ви хочете швидко 
зберегти зображення / звіт із двома різними розширеннями), стиснення та розміри, правила створення імен 
папок та файлів, виберіть формат зображення електронної пошти. 
Сторінка параметрів: "Збереження та друк". 
• Виберіть параметри друку зображень та звітів, які включають можливість видалення темного фону навколо 
зображення ультразвуку, додайте поточне видиме ультразвукове зображення для звітування. 
Сторінка параметрів: "Збереження та друк". 
• Встановіть IP-адреси та інші параметри для серверів / принтерів DICOM. 
Сторінка параметрів: "DICOM". 
• Відредагуйте список зовнішніх програм, які можна запустити з програмного забезпечення "Echo Wave II". 
Сторінка параметрів: "Зовнішні програми". 
• Налаштувати вимірювання та обчислення: дозволяти вимірювати лише в режимі Freeze або дозволяти 
вимірювати під час сканування в реальному часі, показувати назви полів поблизу результатів вимірювань, 
автоматичну активацію полів вимірювань. 
Сторінка параметрів: "Виміри та розрахунки -> Загальні параметри". 
• Налаштувати акушерські (OB) таблиці гестаційного віку (GA) та зростання. Ви можете змінювати існуючі 
таблиці, додавати нові таблиці, імпортувати / експортувати таблиці, вибирати, які таблиці 
використовуватимуться для розрахунків із дуже великої кількості доступних таблиць. 
Сторінка параметрів: "Виміри та розрахунки -> ОВ таблиці". 
• Виберіть, який метод слід використовувати для обчислення обсягу кардіології лівого шлуночка. 
Сторінка параметрів: "Вимірювання та розрахунки -> Кардіологія". 
• Увімкнення / вимкнення відображення фізичних координат курсору миші, коли курсор миші переміщується 
над зображенням ультразвуку. Зверніть увагу, що ці координати відображаються тимчасово і не зберігаються у 
файлах TPD / TVD. 
Сторінка параметрів: "Виміри та розрахунки -> Загальні параметри". 
• Налаштувати інтервал очікування автоматичної заморозки (автоматичної заморозки), увімкнути або вимкнути 
автоматичне заморожування. 
Сторінка параметрів: "Керування скануванням -> Загальне". 
• Виберіть, коли слід видалити вимірювання (на заморожуванні, на розморожуванні, на зміні кадру). 
Сторінка параметрів: "Керування скануванням -> Загальне". 
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• Відрегулюйте параметри автоматичного фокусування. 
Сторінка параметрів: "Керування скануванням -> B". 
• Відрегулюйте роботу кнопки «Автоматичне налаштування» (автоматична оптимізація зображення). 
Сторінка параметрів: "Контроль сканування -> Режим доплерівського режиму PW / CW". 
Сторінка параметрів: "Контроль сканування -> Режим кольорового доплера". 
• Налаштувати різні кольорові доплерівські, імпульсні хвилі, параметри сканування доплерівського режиму 
безперервної хвилі. 
Сторінка параметрів: "Контроль сканування -> Режим кольорового доплера". 
Сторінка параметрів: "Контроль сканування -> Режим доплерівського режиму PW / CW". 
• Імпорт / експорт та організація пресетів ультразвукового сканування. 
Сторінка параметрів: "Контроль сканування -> Попередні налаштування -> Імпорт та експорт". 
• Виберіть розмір буфера (ємність). 
Сторінка параметрів: "Контроль сканування -> Cine". 
• Визначте або відредагуйте гарячі клавіші клавіатури для контролю ультразвукового сканування. 
Сторінка параметрів: "Клавіатура та миша -> Клавіатура". 
• Увімкніть / вимкніть екранну клавіатуру для використання у планшетних комп'ютерах, які мають сенсорний 
екран. 
Сторінка параметрів: "Клавіатура та миша -> Клавіатура". 
• Налаштуйте взаємодію між колесом миші (якщо є) та контролем ультразвукового сканування. 
Сторінка параметрів: "Клавіатура та миша -> Миша". 
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28. Моніторинг калібрування 
 

Перш ніж використовувати програмне забезпечення для ультразвукового сканування, рекомендується 
калібрувати монітор комп'ютера (або переконатися, що він правильно відкалібрований) для досягнення 
найкращої якості зображення. Для проведення калібрування монітора виберіть головне меню програмного 

забезпечення (натиснувши кнопку меню  у верхній частині програмного забезпечення ToolBar) та 
підменю "Інструменти-> Калібрування монітора". Це покаже схему (схеми) калібрування, яку можна 
використовувати для налаштування монітора. Дотримуйтесь інструкцій на екрані та виконайте будь-які 
необхідні коригування. 
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29. Системні вимоги 
 
Вимоги до обладнання: 
 
• сумісний настільний ПК, ноутбук або планшетний комп'ютер, сумісний з IBM PC 
• материнська плата на основі чіпсетів Intel із вбудованим контролером USB 2.0: i845, i855, i865, i875 та ін. ... 
• CPU Pentium 4 2,4-3,0 ГГц / Core Duo 2,0-2,2 ГГц або вище 
• 2 ГБ оперативної пам’яті DDR або більше 
• 2 Гб вільного місця на жорсткому диску 
• SVGA-монітор з роздільною здатністю 1024х768 та глибиною кольорів 32-бітної версії та вище 
• Адаптер дисплея AGP з 8 Мб відеопам'яті. Для 4D необхідна підтримка Pixel Shaders 2.0 і Vertex Shaders 1.0. 
• Блок живлення комп'ютера медичного рівня 
 
Вимоги до програмного забезпечення: 
 
• Операційна система Microsoft Windows 7 із встановленим пакетом оновлень 1 або новішою операційною 
системою Microsoft Windows (Windows 8 / 8.1, Windows 10) з останніми пакетами обслуговування, оновленнями 
та виправленнями. 
• Встановлено Microsoft .NET Framework 3.5 Пакет, що перерозподіляється, з пакетом оновлень 1 (якщо 
операційною системою є Windows 8 / 8.1 або Windows 10). 
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa731542.aspx 
http://msdn2.microsoft.com/en-us/netframework/aa569263.aspx 
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30. Вирішення проблем 
 
 У разі виникнення проблем при використанні програмного забезпечення "Echo Wave II", будь ласка, 
запустіть інструмент "Ультразвукова інформація про систему", який розповсюджується разом із програмним 
забезпеченням "Echo Wave II". Для того, щоб запустити цей інструмент, перейдіть у меню запуску Windows і 
натисніть «Пуск -> Програми -> TELEMED -> Echo Wave II -> Інформація про ультразвукову систему». Потім 
зачекайте короткий період, поки цей інструмент збирає системну інформацію, а потім надішліть цю системну 
інформацію технічній підтримці разом з описом проблеми та необхідними кроками для відтворення 
проблеми.

 

 
 

 Якщо "Ультразвукова інформація про систему" не в змозі зібрати системну інформацію (у 
деяких випадках неправильних записів реєстру Windows), будь ласка, надішліть такі технічні 
файли (за наявності) для технічної підтримки: 

 • "C: \ програмні файли \ TELEMED \ Echo Wave II \ sysinfo.log" 

 • "C: \ Program Files \ TELEMED \ Echo Wave II \ Config \ log.txt" 

 • А також файл журналу, який генерується при натисканні правою кнопкою миші на піктограмі 
«Монітор ультразвукового сканера» у системному треї Windows (у правому нижньому куті 
екрана) та виберіть пункт меню, позначений як «Показати журнал». 

 
У разі проблем, пов'язаних з DICOM, будь ласка, надішліть файл 
• "C: \ Program Files \ TELEMED \ Echo Wave II \ Config \ log_dicom.txt".
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31. Часті запитання (FAQ) 
 
Цей розділ містить відповіді на найбільш поширені запитання щодо програмного забезпечення "Echo Wave II". 

31.1. Зміна назв лікарні / клініки 

 
Питання: 
Як змінити назву лікарні / клініки? 
Відповідь: 
Коли підключено ультразвуковий сканер та зонд, відкрийте вікно інформації про пацієнта, введіть потрібне ім'я 
у поле "Лікарня / клініка", закрийте вікно, натиснувши кнопку "ОК". Для інших доступних налаштувань, будь 
ласка, прочитайте розділ "Налаштування вашої системи". 

31.2. Регулювання розміру зображення ультразвуку 

Питання: 
Як змінити розмір відображеного ультразвукового зображення? 
Відповідь: 

Для зміни розміру відображеного ультразвукового зображення натисніть кнопку "Меню"  у 
верхній частині програмного забезпечення Toolbar, виберіть підменю "Інструменти-> Параметри", а всередині 
відкритого вікна "Параметри" виберіть вкладки "Зовнішній вигляд-> Налаштування 

екрана".  
За допомогою повзунків «Ширина» та «Висота» (у групі «Чисте положення та розмір зображення 

ультразвуку») виберіть потрібний розмір зображення ультразвуку у пікселях. Потім натисніть кнопку "Вгору" 
або "Центр" залежно від потрібного вертикального вирівнювання ультразвуку. Після цього закрийте діалогове 

вікно "Параметри", натиснувши кнопку "ОК" . 
Зверніть увагу, що вихід ультразвуку на частоту кадрів монітора комп'ютера (FPS) залежить від продуктивності 
комп'ютера та вибраного розміру зображення ультразвуку. Якщо ваш адаптер дисплея підтримує дуже високу 
роздільну здатність, можливо, максимальна частота кадрів ультразвуку буде обмежена швидкістю 
комп'ютерного процесора. У таких випадках може знадобитися встановити менші значення ширини та висоти 
зображення ультразвуку.



Echo Wave II Software Release Version: 3 

TELEMED    
Echo Wave II Software User Manual Ver. 2.8.9 2020.07.01 Page 192 of 214 

 

 

31.3. Налаштування роздільної здатності екрана Windows 8 

 
Питання: 
Як змінити роздільну здатність екрана Windows 8? 
Відповідь: 
На більшості комп'ютерів з операційною системою Windows 8 за замовчуванням використовується 150% 
масштабування DPI. Тобто, якщо ви виберете деяку роздільну здатність екрана в опціях Windows 8 «Роздільна 
здатність екрана», запущені програми можуть виявити не вибрану роздільну здатність, а масштабовану 
роздільну здатність. Щоб вимкнути масштабування DPI та вибрати бажану роздільну здатність, яку виявлять усі 
програми, виконайте наступне: 
На робочому столі Windows натисніть праву кнопку миші та в меню, що з'явилося, виберіть "Роздільна здатність 

екрана".  
 
У відкритому вікні «Роздільна здатність екрана» натисніть на пункт «Зробити текст та інші елементи великими 

або меншими».  
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У відкритому вікні "Відображення" поставте галочку "Дозвольте мені вибрати один рівень 
масштабування для всіх моїх дисплеїв", потім поставте галочку на "Менший - 100%" та натисніть кнопку 
"Застосувати". 

 
 

У вікні, що з’явилося, натисніть кнопку «Вийти зараз», а потім увійдіть до Windows із зазначенням імені та 

пароля вашого облікового запису.  
 

Відтепер Windows повинна працювати в режимі масштабування 100% DPI. 
 
Щоб вибрати потрібну роздільну здатність екрана, на робочому столі Windows натисніть праву кнопку 

миші та з меню, що з'явилося, виберіть "Роздільна здатність екрана". 
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Потім у вікні "Роздільна здатність екрана" виберіть потрібну роздільну здатність із списку "Роздільна 
здатність" та натисніть кнопку "OK". Список доступних дозволів залежить від типу монітора та відеоадаптера. 

 
 

У вікні, що з'явилося, натисніть кнопку "Зберегти зміни".  
 
Вибираючи роздільну здатність екрана, майте на увазі, що кожен монітор має відповідні пропорції або основну 
роздільну здатність, а пропорції вибраних інших роздільних можливостей повинні бути достатньо близькими до 
вихідних, щоб побачити правильні пропорції відображуваних зображень та елементів керування. Інша річ, яку 
вам може знадобитися врахувати - це те, що "Echo Wave II" має заздалегідь визначені розміри елементів 
програмного інтерфейсу користувача для таких роздільних можливостей: 1024x768 (1.333), 1152x864 (1.333), 
1260x1024 (1.230), 1280x1024 (1.250 ), 1280x768 (1.667), 1280x800 (1.600), 1280x960 (1.333), 1360x768 (1.771), 
1366x768 (1.779), 1400x1050 (1.333), 1440x1050 (1.371), 1440x900 (1.600), 1600x1200 (1.333), 1600x1200 (1.333) ), 
1680х1050 (1.600), 1900х1200 (1.583), 1920х1080 (1.778), 1920х1200 (1.600), 1920х1280 (1.500), 2560х1440 
(1.778), 2560х1600 (1.600), 2880х1800 (1.600).  
Тут у дужках записані пропорції відповідної ширини та висоти. 
Також зверніть увагу, що для будь-якої роздільної здатності ви можете налаштувати розмір зображення 
ультразвуку, як це описано в розділі FAQ "Налаштування розміру зображення ультразвуку". 
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31.4. Налаштування роздільної здатності екрана Windows 10 

 
Питання: 
Як змінити роздільну здатність екрана Windows 10? 
Відповідь: 
 
На більшості комп'ютерів з операційною системою Windows 10 за замовчуванням використовується 150% 
масштабування DPI. Тобто, якщо ви виберете деяку роздільну здатність екрана в Windows 10 "Налаштування 
дисплея", запущені програми можуть виявити не вибрану роздільну здатність, а масштабовану роздільну 
здатність. Щоб вимкнути масштабування DPI та вибрати бажану роздільну здатність, яку виявлять усі програми, 
виконайте наступне: 
На робочому столі Windows натисніть праву кнопку миші та в меню, що з'явилося, виберіть "Налаштування 

дисплея".  
 

У відкритому вікні «Налаштування» натисніть пункт «Розширені настройки 

дисплея».  
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У відкритому вікні «Розширені настройки дисплея» натисніть «Розширений розмір тексту та інших 
елементів». 

 
 

У відкритому вікні натисніть «встановити власний рівень 

масштабування».  
 

У вікні, що з’явилося, виберіть 100% і закрийте його, натиснувши кнопку 

«ОК».  
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Потім натисніть кнопку «Застосувати». 

 
 

У вікні, що з’явилося, натисніть кнопку «Вийти зараз», а потім увійдіть до Windows із зазначенням імені та 

пароля вашого облікового запису.  
 

Відтепер Windows повинна працювати в режимі масштабування 100% DPI. 
 

Щоб вибрати потрібну роздільну здатність екрана, на робочому столі Windows натисніть праву кнопку миші та з 

меню, що з'явилося, виберіть "Налаштування дисплея".  
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Потім у вікні "Налаштування дисплея" виберіть "Розширені настройки дисплея". 

 
 

Потім у вікні «Розширені настройки дисплея» виберіть потрібну роздільну здатність із списку «Роздільна 
здатність» та натисніть кнопку «Застосувати». Список доступних дозволів залежить від типу монітора та 

відеоадаптера.  



Echo Wave II Software Release Version: 3 

TELEMED    
Echo Wave II Software User Manual Ver. 2.8.9 2020.07.01 Page 199 of 214 

 

 
У вікні, що з'явилося, натисніть кнопку "Зберегти 

зміни".  
 
Вибираючи роздільну здатність екрана, майте на увазі, що кожен монітор має відповідні пропорції або основну 
роздільну здатність, а пропорції вибраних інших роздільних можливостей повинні бути досить близькими до 
вихідних, щоб побачити правильні пропорції відображуваних зображень та елементів керування. Інша річ, яку 
вам може знадобитися врахувати, це те, що "Echo Wave II" має заздалегідь визначені розміри елементів 
програмного інтерфейсу користувача для таких роздільних можливостей: 1024x768 (1.333), 1152x864 (1.333), 
1260x1024 (1.230), 1280x1024 (1.250 ), 1280x768 (1.667), 1280x800 (1.600), 1280x960 (1.333), 1360x768 (1.771), 
1366x768 (1.779), 1400x1050 (1.333), 1440x1050 (1.371), 1440x900 (1.600), 1600x1200 (1.333), 1600x1200 (1.333) ), 
1680x1050 (1.600), 1900x1200 (1.583), 1920x1080 (1.778), 1920x1200 (1.600), 1920x1280 (1.500), 2560x1440 
(1.778), 2560x1600 (1.600), 2880x1800 (1.600).  
Тут у дужках записані пропорції відповідної ширини та висоти. 
Також зауважте, що для будь-якої роздільної здатності ви можете налаштувати розмір зображення ультразвуку, 
як описано в розділі FAQ "Настроювання розміру зображення ультразвуку". 
Якщо ви хочете використовувати Windows з однією роздільною здатністю та використовувати "Echo Wave II" з 
іншою роздільною здатністю, роздільну здатність "Echo Wave II" можна вибрати в меню "Меню>> Інструменти-> 
Параметри-> Керування скануванням -> Загальне" Групи "Дії" при запуску "опція" Змінити роздільну здатність 
екрана на ". Це дозволяє змінити роздільну здатність екрана перед запуском програмного забезпечення та 
відновити роздільну здатність, коли програмне забезпечення закрите.



Echo Wave II Software Release Version: 3 

TELEMED    
Echo Wave II Software User Manual Ver. 2.8.9 2020.07.01 Page 200 of 214 

 

 
 

31.5. Використання колеса миші для налаштування засобів управління 
TrackBar (слайдер) у Windows 10 

Питання: 
Як відрегулювати значення елементів управління TrackBar (слайдер) у Windows 10 за допомогою колеса миші? 
 
Відповідь: 
Для налаштування програм ультразвукового програмного забезпечення TrackBar (слайдер) (наприклад, 
посилення, живлення та інших) у Windows 10 за допомогою колеса миші, можливо, вам потрібно буде 
вимкнути опцію Windows 10 "Прокручувати неактивні вікна, коли я клацніть на них". 
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31.6. Збереження даних (сканування пресетів) під час оновлення програмного 
забезпечення 

 
Питання: 
     Як перенести налаштування з однієї установки "Echo Wave II" на іншу установку програмного 
забезпечення "Echo Wave II" та зберегти старі налаштування під час оновлення до нової версії "Echo Wave 
II"? 
Відповідь: 
     Якщо ви хочете зберегти повністю все, то вам слід зберегти копію папки "Налаштування" програмного 
забезпечення "Echo Wave II" (зазвичай "C: \ Program Files \ TELEMED \ Echo Wave II \ Config \") та її підпапки в 
деяку резервну копію. папку (наприклад, "Мої документи"). Після цього видаліть стару версію "Echo Wave 
II", встановіть нову версію "Echo Wave II" та перезапись папки "Config" щойно встановленої версії із 
резервною копією раніше збереженої папки "Config". Перевірте файл читання програмного забезпечення 
на предмет можливих змін формату даних. 
     Якщо ви хочете зберегти лише декілька пресетів сканування (які видно на лівій панелі ControlBar при 
натисканні на гарячу клавішу "7"), перейдіть до "Меню-> Інструменти-> Опції-> Контроль сканування-> 
Попередні налаштування-> Імпорт та Експорт ". За допомогою лівої кнопки миші та клавіатури Shift / Ctrl 
виберіть потрібні для збереження пресетів (лише ті, які ви створили, оскільки попередні передустановки 
"За замовчуванням" будуть встановлені з новою версією програмного забезпечення), потім натисніть 
кнопку "Експорт ..." і збережіть ці пресети до якоїсь папки резервного копіювання (наприклад, "Мої 
документи").  
Після установки нової версії "Echo Wave II" перейдіть до тієї ж сторінки вкладки "Імпорт та експорт" 
всередині параметрів. Потім натисніть кнопку "Відкрити / імпортувати" праворуч на вкладці "Імпорт та 
експорт" (ВНУТРІШНІ), відкрийте файл із раніше збереженими пресетами, виберіть потрібні пресети та 
перемістіть їх, натиснувши кнопку "<<" вліво (INTERNAL) . Потім натисніть кнопку ОК, щоб закрити вікно 
параметрів. 

 Зверніть увагу, що для операцій із попередньо встановленими налаштуваннями необхідно підключити 
відповідний ультразвуковий сканер та зонд (для якого потрібно керувати пресетами). 

 Якщо ви хочете скопіювати (або зробити резервну копію) інших даних, ось список найважливіших 
файлів і папок всередині інсталяційної папки "Echo Wave II" (або папка конфігурації, якщо програмне 
забезпечення було налаштовано для багатокористувацького середовища): 

 Ultrasound scanning presets 
"…\Config\Presets\" 

 Last used ultrasound scanning parameters 
"…\Config\hw_state.dat" 

 Options (Options Window) 
"…\Config\Options\options.dat" 

 OB tables 
"…\Config\Options\ob_ga_tables.dat" 

 Hot keys 
"…\Config\Options\hotkeys.dat" 

 Templates of comments (Patient Window) 
"…\Config\CommentsTemplates\" 

 Texts of annotations (Annotations at right-side ControlBar) 
"…\Config\Annotations\" 

 Body mark images 
"…\Config\BodyMarks\" 

 
 Щоб отримати інформацію про зміни формату даних (якщо такі є), перевірте програмний файл 
"readme.txt". 
 Налаштування програмного забезпечення також можна зберегти / відновити за допомогою утиліти 
резервного копіювання / відновлення, доступної у меню "Echo Wave II" "Меню-> Інструменти-> Резервне 
копіювання / відновлення". 
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31.7. Частота кадрів відтворення відео 

Питання: 
Під час сканування в реальному часі та запису кадри ультразвуку відображаються в одній частоті кадрів, але 
якщо ми збережемо ці кадри у AVI-файл і виконаємо відтворення цього AVI-файлу, то ми побачимо кадри з 
різною частотою кадрів. Чому це відбувається і як цього уникнути? 
 
Відповідь: 
Формат файлу AVI не підтримує змінну частоту кадрів. Він зберігає лише одне значення FPS (кадрів в секунду). 
Якщо під час сканування в прямому ефірі та запису через кінофільм вихідний сигнал на монітор комп'ютера FPS 
не зміниться (параметри сканування не будуть змінені), то середній FPS запису зберігатиметься у файлі AVI 
(якщо в опціях програмного забезпечення не було встановлено спеціальну FPS). Тож для того, щоб мати 
однаковий FPS у всіх котках, натисніть кнопку «Заморозити / відморозити» або «Записати / зупинити», щоб 
очистити звук та виконати запис, а потім припинити запис. Під час запису не змінюйте параметри сканування, а 
після зупинки запису зберігайте cine в AVI-файл. 
Якщо частота кадрів сканування була більше ~ 25 FPS, то для відтворення збереженого файлу AVI необхідно 
використовувати програмне забезпечення "Echo Wave II", яке завантажує файл AVI в пам'ять (якщо на 
комп'ютері достатньо вільної фізичної пам'яті (RAM)). Якщо файл AVI великий або ви будете використовувати 
інші плеєри, то відтворення може бути повільніше через безперервне зчитування файлів AVI з жорсткого диска. 

31.8. Чому ультразвукове сканування припиняється після періоду 
бездіяльності 

 
Питання: 
Чому сканування ультразвуку припиняється через деякий час бездіяльності? 
Відповідь: 
Щоб продовжити термін експлуатації ультразвукового зонда, програмне забезпечення за замовчуванням 
переходить у режим заморожування та вимикає вихід ультразвуку після ~ 15 хвилин бездіяльності. Якщо ви 
хочете вимкнути цю функцію, відкрийте вікно "Параметри" ("Меню-> Інструменти-> Параметри"), виберіть 
вкладки "Контроль сканування-> Загальне", а потім у групі "Автоматична заморозка" видаліть галочку з 
"Увімкнути Автоматичне заморожування "CheckBox і закрийте діалогове вікно кнопкою" OK ". 

31.9. Використання програмного забезпечення в багатокористувацькому 
середовищі 

 
Питання: 
Як я можу налаштувати та використовувати програмне забезпечення у багатокористувацькому середовищі? 
Відповідь: 
Спочатку потрібно створити копію папки "Echo Wave II" "Config" для кожного користувача (наприклад, "Config" 
та "Config_user2"). Потім потрібно встановити, яку з цих папок програмне забезпечення має використовувати 
під час її запуску. Зверніть увагу, що кожен користувач повинен мати права адміністратора. 
Якщо всі користувачі користуються одним обліковим записом користувача Windows, то під час запуску 
програмного забезпечення вам потрібно буде скористатися параметром командного рядка -config_dir з 
подальшим шляхом до відповідного каталогу Config. Ви можете реалізувати це, наприклад, створивши різні 
ярлики програмного забезпечення для кожного користувача на робочому столі Windows, які використовують 
різні параметри командного рядка. Наприклад, якщо всередині папки "C: \ Program Files \ TELEMED \ Echo Wave 
II" у нас є дві копії конфігураційної папки ("Config" та "Config_user2"), то два ярлики матимуть такі цілі: 
"C: \ Програмні файли \ TELEMED \ Echo Wave II \ EchoWave.exe" -config_dir "C: \ Файли програм \ TELEMED \ 
Echo Wave II \ Config" 
"C: \ Програмні файли \ TELEMED \ Echo Wave II \ EchoWave.exe" -config_dir "C: \ Програмні файли \ TELEMED \ 
Echo Wave II \ Config_user2". 
Якщо кожен користувач використовує інший обліковий запис Windows, то папку "Налаштувати" можна 
встановити у дереві реєстру Windows за адресою "HKEY_CURRENT_USER \ SOFTWARE \ TELEMED \ Echo Wave II". 
Створіть рядкове значення з назвою "ConfigDir", що містить шлях до каталогу "Echo Wave II" "Config", який 
повинен використовуватися програмним забезпеченням "Echo Wave II" для цього користувача, який увійшов у 
систему Windows. Наприклад, "C: \ Program Files \ TELEMED \ Echo Wave II \ Config_user2" або "% ProgramFiles% \ 
TELEMED \ Echo Wave II \ Config_user2". Також створіть копію папки "Echo Wave II" "Config", яка відповідає шляху 
до реєстру Windows. Коли "C: \ програмні файли \ TELEMED \ Echo Wave II \ EchoWave.exe" виконано, він 
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прочитає відповідний шлях з реєстру Windows. Якщо у користувача немає дозволу на запис у "C: \ Program 
Files", скопіюйте папки "Налаштувати" в інше місце, де користувач має відповідні дозволи. 
Щоб запустити програмне забезпечення за допомогою стандартного облікового запису користувача, який не 
має прав адміністратора, спочатку операційну систему необхідно правильно налаштувати. Якщо ви 
використовуєте нову операційну систему Windows 7 або більше, вимкніть управління обліковими записами 
користувачів Windows (UAC). Потім за допомогою дозволів набору облікових записів адміністратора для 
бажаних користувачів для папок "Echo Wave II" "Налаштування" та налаштування реєстру Windows 
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ TELEMED (для 64-розрядного ключа реєстру Windows є 
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ TELEMED) . Для коригування дозволів на папки клацніть 
правою кнопкою миші на папці, у меню, що з'явилося, виберіть "Властивості", у діалоговому вікні виберіть 
вкладку "Безпека" та дозвольте "Повний контроль" бажаним користувачам. Для коригування дозволів ключа 
реєстру запустіть програмне забезпечення regedit.exe, перейдіть до HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ 
TELEMED (у 64-розрядної Windows до HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Wow6432Node \ TELEMED), натисніть 
клавішу правої кнопки миші, з меню, що з'явилося виберіть "Дозволи ...", а на вкладці "Безпека" дозволяйте 
"Повний контроль" бажаним користувачам. Якщо користувач не відображається у списку, скористайтесь 
кнопкою «Додати», щоб додати бажаних користувачів або груп. 

 
 

31.10. Управління програмним забезпеченням за допомогою командного рядка 

 
Питання: 
Чи можливо керувати програмним забезпеченням за допомогою команд командного рядка? 
Відповідь: 
Так. Програмне забезпечення підтримує такі командні рядки та команди WM_COPYDATA головного 

вікна: 
"-freeze" - припинити ультразвукове сканування; 
"-run" - почати ультразвукове сканування; 
"-freezerun" - зупинка / початок ультразвукового сканування; 
"-clear_cine" - очистити попередньо відскановані кадри ультразвуку з буфера сина  (використовує 

тимчасове заморожування); 
"-quicksave" - швидке збереження поточного зображення ультразвуку (один кадр); 
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"-save file_name" - зберегти поточне зображення ультразвуку у файл (формат файлу визначається 
розширенням файлу); 

Зразок команд: 
EchoWave.exe -save “myfile.tpd” 
EchoWave.exe -save “myfile.jpg” 
EchoWave.exe -save “myfile.png” 
EchoWave.exe -save “myfile.tvd” (TVD cine) 
EchoWave.exe -save “myfile.avi” (AVI cine format corresponds to format that is used for 

saving in “Cine Save As” menu) 
“-save_image file_format file_name” - зберегти поточне зображення ультразвуку у файл у визначеному 

форматі; 
“-save_report file_format file_name” - зберегти зображення поточного звіту у файл у визначеному 

форматі; 
Як параметр file_format можна передати такі формати: tpd, bmp, png, jpg, tif, dcm, dcm_jpeg, xlsx, docx, pdf. 
"-Save_cine file_format file_name" - збережіть файл cine у вказаному форматі. 
Як параметр file_format можна передати такі формати: tvd, avi_comp, avi, avi_cust, avi_wmv9, dcm, dcm_jpeg. 
Для збереження мультискладових даних (декількох файлів) як параметр file_format можна передавати наступні 
формати: ms_bmp, ms_png, ms_jpeg, ms_tif, ms_dcm, ms_dcm_jpeg, ms_tpd, ms_xlsx, ms_docx, ms_pdf, де “ms_” 
вказує мультискладку та іншу частину рядок вказує формат файлу. 

"-play_file file_name" - відкрити і відтворити переданий файл; 
 
"-minimize" - мінімізувати головне вікно; 
"-maximize" - максимізувати головне вікно; 
"-topmost_on" - встановити верхнє властивість головного вікна на істинне; 
"-topmost_off" - встановити верхнє властивість головного вікна на значення false; 
"-app_show" - показати вікно програмного забезпечення; 
"-app_hide" - приховати вікно програмного забезпечення; 
"-mouse_show" - показати курсор миші; 
"-mouse_hide" - приховати курсор миші; 
"-exit" - закрите програмне забезпечення; 
"-convert_directory" - перетворити TVD в AVI / DCM / DCM-JPEG і TPD у файли BMP / PNG / JPG / TIF / 

DCM / DCM-JPEG у вказаний каталог та його підкаталоги. 
Синтаксис командного рядка: 
EchoWave.exe -convert_directory directory_name input_format output_format 
Формат введення відео: tvd. Формати виведення відео: avi_comp, avi, avi_cust, avi_wmv9, 

dcm_jpeg_cine, dcm_cine. Формати avi_cust та avi_wmv9 необов’язкові. 
Формат введення зображення: tpd. Формати вихідного зображення: bmp, png, jpg, tif, dcm, dcm_jpeg. 
Важливо. Не додайте символ "\" косою рисою в кінці назви каталогу! 
Зразки командного рядка: 
EchoWave.exe -convert_directory "C: \ Echo Images" tv avi_comp 
EchoWave.exe -convert_directory "C: \ Echo Images" tpd jpg 
 
"-import_presets beamformer_code import_dat_file probe_name preset_name probe_name preset_name" - 

імпортувати пресети; 
-import_presets повинні бути однією (або останньою) командою у командному рядку; 
 
"-delete_presets beamformer_code probe_name preset_name probe_name preset_name" - видалити 

пресети; 
-delete_presets повинні бути однією (або останньою) командою у командному рядку; 
Коди промінника: E1C - EchoBlaster 128 Rev.C; L1B - LS128 Rev.B; CLA - ClarUs Rev.A; L6B - LS64 Rev.B; E6A - 

EchoBlater 64 Rev.A; SMB - SmartUs; SMC - SmartUs Rev.C; MCA - MicrUs; MCC - MicrUs Rev.C; MDC - MicrUs Duo; 
ARA - ArtUs; ARC - ArtUs Rev.C тощо. Код променевого формату зазвичай відображається на програмному 
ультразвуковому заголовку зображення."-new_patient" - start examination of new patient; 

"-new_exam" - почати новий іспит; 
"-set_exam_type exam_type" - змінити тип іспиту; 

Human exam types: general, ob_gyn, cardiology, urology, endocrinology, vascular, abdominal; 
Veterinary exam types: vet_general, vet_cardiology, vet_canine_ob, vet_feline_ob, vet_ovine_ob, 
vet_bovine_ob, vet_equine_ob, vet_llama_ob, vet_goat_ob; 
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Exam type is changed only if it corresponds to application category (humans/veterinary) that is 
selected at software options. 

"-apply_preset preset_name" - apply preset with passed name; 
Sample command: EchoWave.exe -apply_preset Default 

"-clear_thumbnails" - delete all thumbnail images; 
 

"-set_patient_name patient_name" - встановити ім'я пацієнта; 
"- set_patient_id pati_id "- встановлення ідентифікатора пацієнта; 
"-set_patient_birth_date birth_date" - встановити дату народження пацієнта; 

Date format: YYYYMMDD (e.g., 19991120). 
"-set_patient_gender gender_id" - встановити стать пацієнта; 

Gender id: Чоловіча Жіноча. 
"- set_patient_responsible_person відповідальний_person "- встановити прізвище відповідальної особи 

(або ім'я власника для ветеринарії); 
"-set_patient_heart_rate heart_rate" - встановлення частоти серцевих скорочень пацієнта; 
Формат параметра: цілі удари / хв (наприклад, 60). 
"-set_patient_weight pacijent_weight" - встановити вагу пацієнта; 
Формат параметра: плаваючий кг з крапкою (.) У вигляді десяткового роздільника (наприклад, 75,5). 
"-set_patient_height pati_height" - встановити висоту пацієнта; 
Формат параметра: плаваючий см з крапкою (.) У вигляді десяткового роздільника (наприклад, 178,0). 
"-set_patient_ob_lmp_date lmp_date" - встановити дату LMP. 
Формат дати: РРРРММДД (наприклад, 19991120). 
"-set_patient_ob_gravida text" - встановити значення OB gravida; 
"-set_patient_ob_para text" - встановлює значення параграфа OB; 
"-set_patient_ob_ab text" - встановити значення OB AB; 
"-set_patient_ob_ectopic text" - встановлює значення OB ectopic; 

 
"-set_hospital_name hospital_name" - встановити назву лікарні / клініки; 
"-set_hospital_image image_file_name" - встановити зображення логотипу лікарні / клініки; 
Зразок команди: EchoWave.exe -set_hospital_image "c: \ temp \ img1.png" 
Якщо ім'я файлу не передано, поточне зображення логотипу видаляється. 
 
"-set_sonographer_name sonographer_name" - встановити ім'я сонографа; 
"-set_sonographer_image image_file_name" - встановити зображення логотипу сонографа; 
Зразок команди: EchoWave.exe -set_sonographer_image "c: \ temp \ img2.png" 
Якщо ім'я файлу не передано, поточне зображення логотипу видаляється. 
"-set_images images_short_directory" - зміна зображень кнопок; 
Довідники зображень кнопок повинні відповідати каталогам із "... \ Налаштувати \ Зображення \". 
Зразок команд: 
EchoWave.exe -set_images SimpleBlue 
EchoWave.exe -set_images За замовчуванням 
"-set_skin skin_short_directory" - зміна шкіри інтерфейсу користувача; 
Шкірні каталоги повинні відповідати каталогам із "... \ Config \ Skins \". 
Зразок команд: 
EchoWave.exe -set_skin Амазоніт 
EchoWave.exe -set_skin DarkBlue 

"-set_language language_id" - зміна мови інтерфейсу користувача; 
Коди мови ("en", "lt") повинні відповідати кодам у відповідних мовних файлах (наприклад, lang_code ~: = EN 
всередині текстів.en.txt) у "... \ Config \ Languages \". 
Зразок команд: 
EchoWave.exe -set_language en 
EchoWave.exe -set_language lt 

Before starting ultrasound software control from some other application, ultrasound scanning software must 
be running. So start ultrasound software using any method you know (CreateProcess, ShellExecute), зачекайте, поки 
буде запущено програмне забезпечення та завершить його ініціалізацію, знайдіть головне вікно за його назвою 
(шукайте глобально чи лише вікна конкретного процесу), надішліть команди WM_COPYDATA в головне вікно. 

dwData = 1, lpData = "- деякий_команд" в ANSI, 
dwData = 100001, lpData = "- деякий_команд" в Unicode. 
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Якщо команда передається за допомогою WM_COPYDATA, її аргументи повинні бути розділені 
символами "^ # ^", а лапки (") не повинні використовуватися, наприклад, -save ^ # ^ file_name. У командному 
рядку Windows лапки (") повинні бути використовується для вказівки аргументів, які мають пробіли. 

Для опису WM_COPYDATA див. Документацію Microsoft про MSDN: 
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/windows/desktop/ms648710(v=vs.85).aspx 
Початкові параметри для програми ультразвукового сканування можуть передаватися як набір 

аргументів командного рядка (без ^ # ^ роздільників) при запуску програми, але під час виконання необхідно 
використовувати WM_COPYDATA, щоб уникнути багаторазових запусків процесу застосування ультразвуку. Для 
передачі багатомовних параметрів (наприклад, ім'я пацієнта) необхідно використовувати формат рядка 
Unicode. 

В одному командному рядку може бути передано кілька команд, наприклад 
EchoWave.exe -set_patient_name "Джон Сміт" -set_patient_id "123". 
Коли використовуються команди командного рядка, програмне забезпечення повинно запускатися в 

режимі одного примірника. Тобто, слід вимкнути опцію, яка дозволяє запустити кілька екземплярів 
програмного забезпечення, оскільки в іншому випадку кожен виконаний командний рядок запустить новий 
екземпляр програмного забезпечення. 
 

31.11. Відтворення та обробка відеофайлів AVI на комп'ютерах Apple 
Macintosh з операційною системою Mac OS та в системах, схожих на UNIX, та 
використання програмного забезпечення з обмеженою підтримкою 
відеоформату 

 
Питання: 
Як я можу зберегти відеофайли AVI для відтворення та обробки на комп'ютерах Apple Macintosh з 

операційною системою Mac OS та в системах, схожих на UNIX, і зробити файли AVI сумісними з програмним 
забезпеченням, що має обмежену підтримку форматів відео? 

 
Відповідь: 

Ми не можемо гарантувати, що збережені відеофайли AVI будуть належним чином відображатися в інших 
операційних системах, ніж Microsoft Windows, оскільки інші операційні системи мають власні формати 
зберігання відео та методи стиснення. Ми можемо дати вам лише кілька підказок, які можуть бути корисними: 
1. У параметрах "Echo Wave II" ("Меню-> Інструменти-> Опції-> Збереження та друк" група "Збереження відео") 
вимкніть опцію "Зберегти відео, використовуючи зменшену глибину кольору, коли це можливо". 
2. Під час збереження відео у форматі AVI у діалоговому вікні «Зберегти файл як» «Зберегти як тип» ComboBox 
виберіть «Нестиснений відеофайл». 
3. У Mac OS або UNIX-подібних операційних системах відкрийте ці нестиснені файли AVI, використовуючи 
останню версію відеоплеєра Apple QuickTime. 
 
 Іншим способом обміну відеофайлами між різними операційними системами може бути використання 
формату DICOM cine, але перед його використанням слід перевірити, чи доступна для вашої операційної 
системи програма перегляду DICOM, яка задовольняє ваші потреби та яка могла б відкрити цикли DICOM "Echo 
Wave II" (Стислий JPG RGB або YBR). Також зверніть увагу, що більшість глядачів не можуть відкрити великі 
відеофайли DICOM, якщо всі декомпресовані кадри не можуть одразу поміститися в пам'ять. 

31.12. Відтворення відеофайлів AVI в операційній системі Windows 10 

 
Питання: 
Як відтворювати файли AVI в Windows 10? 

Відповідь: 
За замовчуванням відеоплеєр Windows 10 "Фільми та телебачення" може не мати можливості відтворювати 
стиснуті файли AVI. У такому випадку у файлі AVI ви можете натиснути праву кнопку миші, у меню, що з'явилося, 
виберіть "Відкрити за допомогою", а потім вибрати інший встановлений програвач. Також у меню ви можете 
натиснути «Вибрати інший додаток» внизу, потім натиснути «Інші додатки», «Шукати інший додаток на цьому 
ПК», вибрати потрібну програму, поставити галочку «Завжди використовувати цей додаток для відкриття .avi-
файлу» і закрийте діалогове вікно за допомогою кнопки «ОК», щоб встановити щойно вибрану програму за 
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замовчуванням для відкриття файлів AVI. Альтернативні програми, які можна використовувати для відтворення 
AVI: VirtualDub (virtualdub.org), медіаплеєр VLC (www.videolan.org). 

31.13. Прискорення запуску та експлуатації програмного забезпечення 

 
Питання: 
Чи можливо зробити швидше запуск та роботу програмного забезпечення? 
 
Відповідь: 
Зазвичай можна змусити програму "Echo Wave II", операційну систему та комп'ютер працювати 

швидше, але для деяких дій можуть знадобитися передові знання про операційну систему та комп'ютерне 
обладнання. Перш ніж виконувати будь-які описані нижче дії, уважно прочитайте посібник користувача 
(довідку) щодо вашої операційної системи, відеокарти та комп’ютера та зрозумійте, як ці дії впливатимуть на 
ваш комп'ютер. Для того, щоб програмне забезпечення та комп'ютер запустилися та запустилися швидше, ви 
можете виконати такі дії: 

1. Відкрийте вікно "Параметри" програмного забезпечення ("Меню-> Інструменти-> Параметри"), 
виберіть вкладки "Зовнішній вигляд-> Скіни", зніміть прапорець у CheckBox "Використовувати розширений 
режим скинізації". Виберіть вкладки "Контроль сканування-> Кінь" та оберіть мінімальний доступний розмір 
коду (~ 20 МБ). Потім закрийте діалогове вікно «Параметри», натиснувши кнопку «ОК» і перезавантажте 
програмне забезпечення. 

2. Вимкніть фільтри для обробки ультразвуку (наприклад, PureView), які потребують багатьох ресурсів 
процесора. 

3. Коли комп'ютер запускається, замість того, щоб багато разів запускати / закривати програмне 
забезпечення, запускайте програмне забезпечення лише один раз, після чого мінімізуйте програмне 
забезпечення, коли воно не потрібно протягом певного часу, та максимізуйте програмне забезпечення, коли 
воно буде потрібно знову. У такому випадку вам не потрібно буде чекати запуску програмного забезпечення 
кожного разу, коли вам це потрібно. Мінімізоване програмне забезпечення заморожує ультразвукове 
сканування і не використовує ресурси процесора. 

4. Якщо ви користуєтесь портативним комп'ютером, перед запуском програмного забезпечення 
відкрийте діалогове вікно "Параметри живлення" Windows ("Пуск-> Налаштування-> Панель керування -> 
Параметри живлення") та виберіть схему живлення "Домашній / офісний офіс" або "Продуктивність". 
конфігурація комп'ютера. Також ви можете використовувати будь-який інший метод вибору схеми живлення 
(наприклад, використання піктограми схеми живлення в системному треї, якщо вона є) залежно від операційної 
системи та її конфігурації. Для отримання додаткової інформації про економію енергії, будь ласка, прочитайте 
посібники користувача вашої операційної системи та комп'ютера. 

5. Відкрийте діалогове вікно "Властивості системи" для Windows ("Пуск-> Налаштування-> Панель 
керування-> Система"), виберіть вкладку "Додатково", всередині групи "Продуктивність" натисніть кнопку 
"Налаштування", всередині відкрийте діалогове вікно "Параметри продуктивності". Вкладка "Візуальні ефекти" 
та натисніть опцію RadioButton "Налаштувати для найкращого виконання". Після цього закрийте всі діалогові 
вікна, натиснувши кнопки "OK". 
6. Відкрийте діалогове вікно "Властивості дисплея" Windows ("Пуск-> Налаштування-> Панель управління-> 
Дисплей"), виберіть вкладку "Теми", виберіть "Windows Classic" тему. Потім виберіть вкладку «Робочий стіл» і 
всередині «Фон» Виберіть «СписокБокс» «(Немає)». Закрийте діалогове вікно кнопкою «ОК». 
7. Внутрішні параметри конфігурації відеокарт виберіть режим "Продуктивність" (за наявності). Для отримання 
додаткової інформації прочитайте посібник користувача (або довідку) про комп'ютер та відеокарту. 
8. Налаштуйте індексацію файлів Windows та інші послуги (або завжди запущені програми), автоматичні 
оновлення Windows та встановлених програм. 
9. Якщо на комп'ютері встановлено антивірусне програмне забезпечення, відключіть перевірку файлів "Echo 
Wave II" в реальному часі. Прочитайте посібник користувача щодо антивірусного програмного забезпечення, 
щоб дізнатися, як налаштувати виключення сканування. 
10. Якщо ваш портативний комп'ютер має перемикач "Stamina / Speed", виберіть режим "Speed" і 
перезавантажте комп'ютер. Для отримання додаткової інформації прочитайте посібник користувача вашого 
комп’ютера. 
11. Якщо в BIOS вашого комп'ютера є опція вибору швидкості процесора (Low / Adaptive / Fast), виберіть 
найшвидший доступний варіант. Для отримання додаткової інформації прочитайте посібник користувача 
вашого комп’ютера. 
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     Якщо ви використовуєте ноутбук і він працює від батарей (це означає, що він не підключений до мережі 
живлення напругою 220 В / 110 В), зауважте, що операційна система може налаштувати апаратне 
забезпечення комп'ютера для економії енергії, а комп'ютер може працювати повільніше, ніж при 
підключенні до 220 В / 110 В. Коли стан заряду акумулятора комп'ютера стає занадто низьким (наприклад, 
<10%), деякі функції комп'ютера можуть припинити роботу (наприклад, прискорення відео), і це може 
спричинити "Ехо хвиля II "програмне забезпечення не може виконувати деякі його функції. Тому якщо ваш 
комп'ютер працює від батарей (мається на увазі, що вони не підключені до мережі напруги 220 В / 110 В), 
переконайтеся, що вони достатньо заряджені (принаймні 30%) для нормальної роботи програмного 
забезпечення. Зверніть увагу, що якщо комп'ютер був запущений і працює від батарей, перш ніж підключити 
його до мережі живлення, можливо, вам доведеться перезавантажити комп'ютер після цієї зміни, оскільки 
не всі комп'ютери та операційні системи належним чином реагують на ці зміни джерела живлення. 
 

31.14. Доступ до кінокадрів та їх часу з інших программ 
 

Питання: 
Чи можна отримати доступ до фреймів "Echo Wave II" та їхніх часів з інших програм (наприклад, 

MATLAB)? 
 
Відповідь: 

"Echo Wave II" реалізує інтерфейс програмування автоматизації COM, який дозволяє підключитися до 
запущеного програмного забезпечення "Echo Wave II" та отримати доступ до заморожених файлів або 
відкритих кадрів файлів TVD та їх часу. 
У папці "Echo Wave II" "... \ Config \ Plugins \" надається клієнтський інтерфейс для автоматизації .Net Assembly 
(AutoInt1Client.dll), який можна використовувати в 32/64-бітних додатках, що підтримують .Net. C # вихідний 
код цього dll може бути використаний як орієнтир для реалізації клієнтів інтерфейсу автоматизації іншими 
мовами програмування. Також надається зразок сценарію MATLAB AutoInt1Client_test.m. 
Для отримання додаткової інформації та підтримуваних функцій інтерфейсу автоматизації, будь ласка, 
прочитайте файл "... \ Config \ Plugins \ autoint1client.txt" у папці інсталяції "Echo Wave II". 
Зверніть увагу, що цей інтерфейс надається лише для наукових цілей. В інших випадках для обміну даними 
рекомендується використовувати експорт файлів у формат DICOM. 

31.15. Використання текстових даних вимірювань 

 
Питання: 
Чи можливо отримати дані вимірювань "Echo Wave II" у текстовому або подібному форматі? 
Відповідь: 
За допомогою "Echo Wave II" можна зберегти зображення / звіт у форматі XLSX. Файл XLSX містить 

"Зображення" (або "Звіт") та приховані аркуші "Дані". Прихований аркуш "Дані" у файлі XLSX містить 
інформацію про вимірювання / розрахунки пацієнта та звіт. Якщо для дослідження та автоматичної обробки 
потрібні вимірювання у текстовому форматі, рекомендується витягнути їх із цього прихованого аркуша "Дані" 
шляхом пошуку ідентифікаторів рядків у стовпці Ідентифікатора поля, оскільки позиції даних (адреси комірок) у 
"Звіті" та Аркуші "дані" не фіксуються. 

Зауважте, що звіти у різних форматах (друковані, BMP, XLSX) можуть мати різний вигляд та розміри / 
розміщення елементів звіту. 
Для підтримки XLSX необхідно встановити підтримку Microsoft .NET Framework 3.5 SP1. 
Файли XLSX можна переглядати за допомогою Microsoft Excel Viewer або LibreOffice 4.1. 
http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10 
http://www.libreoffice.org/ 
 

31.16. Автоматичне видалення даних, пов’язаних з пацієнтом 

Питання: 
Як автоматично видаляти пов’язані з пацієнтом дані (зображення, вивіски), коли програмне 

забезпечення закрите? 
 
Відповідь: 

http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=10
http://www.libreoffice.org/


Echo Wave II Software Release Version: 3 

TELEMED    
Echo Wave II Software User Manual Ver. 2.8.9 2020.07.01 Page 209 of 214 

 

Якщо законодавство вашої країни чи положення про клініку вимагають, щоб дані пацієнтів не 
зберігалися на локальному комп’ютері, вам потрібно буде змінити деякі вдосконалені параметри програм 
ультразвукового дослідження, які можна знайти в розділі "... \ Config \ Options \ options2.txt". Ці параметри 
дозволяють видаляти пов’язані з пацієнтом дані з локального диска, коли програмне забезпечення закрите або 
вимкнено деякі функції програмного забезпечення. Для того, щоб увімкнути якусь опцію у файлі "options2.txt", 
використовуючи текстовий редактор, наприклад Блокнот, змініть відповідні значення прапорця з 0 на 1. 
ВАЖЛИВО Зверніть увагу, що видалені файли неможливо відновити, тому якщо вибрано опцію, яка видаляє 
файли, всі вимірювання / обчислення повинні бути виконані за один сеанс і, якщо потрібно, зображення, 
відправлені на сервер DICOM. 
 

Якщо після закриття програмного забезпечення потрібно видалити файли збереження файлів (як 
правило, C: \ Echo Images), усі його папки, а також усі інші файли image / cine / report, які під час роботи з 
програмним забезпеченням зберігалися в різних місцях (не тільки C: \ Echo Images), використовуйте наступний 
варіант: 

on_close_delete_all_patients_files;1 
 
Зауважте, що це програмне забезпечення не може видаляти файли, створені при друкуванні до файлу 
(наприклад, друк у PDF, XPS), скопійовані / переміщені за допомогою інших програм або Провідника Windows, 
надіслані електронною поштою та збережені програмним забезпеченням електронної пошти (наприклад, у 
своїй папці "Надіслано"). Це означає, що для відключення деяких функцій вам потрібно буде виконати 
адміністрування Windows. Наприклад, видаліть PDF-принтер, щоб уникнути збереження PDF-файлів у 
невідомому місці, видалити програми електронної пошти або заборонити доступ до них. 
 

Щоб видалити існуючі та вимкнути створення нових щоденних списків, використовуйте такий прапор: 
disable_daily_list;1 

 
Також вам може знадобитися видалити журнали програмного забезпечення. Хоча журнали корисні для 

усунення несправностей із програмним забезпеченням, вони можуть містити імена файлів, які залежно від 
обраних параметрів створення імен файлів / папок можуть містити дані пацієнта (ім’я, ідентифікатор). 

on_close_delete_log_files;1 
 

Вимкнути зміну папки збереження (швидкого збереження) файлів у параметрах. 
disable_change_of_quick_save_folder;1 

 
Вимкнути надсилання електронної пошти. Це дозволить відключити надсилання електронної пошти з 

програм ультразвуку. Якщо ви хочете відключити електронну пошту в усьому світі, використовуйте функції 
адміністрування Windows або видаліть програми електронної пошти. 

disable_e_mail_sending;1 
 

Вимкнути зміну зовнішніх програм. Встановіть цю опцію, якщо ви хочете відключити можливість зміни 
списку зовнішніх програм у параметрах (головне меню). 

disable_change_of_external_applications;1 
 

Вимкнути зміну параметрів DICOM. Цей прапор може бути включений, щоб уникнути зміни параметрів, 
які впливають на зв'язок DICOM після їх коригування та тестування. 

disable_change_of_dicom_options;1 
 
 

 

31.17. Збереження на мережевих накопичувачах 

Питання: 
Як бачити відображені мережеві диски в діалоговому вікні «Зберегти як»? 
 
Відповідь: 
Щоб побачити зіставлені мережеві накопичувачі в діалоговому вікні «Зберегти як», дотримуйтесь інструкцій 
Microsoft: 
"Деякі програми не можуть отримати доступ до локальних мереж, коли UAC увімкнено" 
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https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-
2008/ee844140(v=ws.10) 
 
Щоб вирішити цю проблему, налаштуйте значення реєстру EnableLinkedConnections: 
1. Клацніть Пуск, введіть regedit у поле Пуск програм і файлів, а потім натисніть клавішу ENTER. 
2. Знайдіть і клацніть правою кнопкою миші підрозділ реєстру 
HKEY_LOCAL_MACHINE \ SOFTWARE \ Microsoft \ Windows \ CurrentVersion \ Policies \ Система. 
3. Вкажіть Нове, а потім натисніть Значення DWORD. 
4. Введіть EnableLinkedConnections і натисніть клавішу ENTER. 
5. Клацніть правою кнопкою миші EnableLinkedConnections, а потім натисніть Змінити. 
6. У полі Дані про значення введіть 1 та натисніть кнопку ОК. 
7. Вийдіть із редактора реєстру та перезавантажте комп'ютер. 
 
 
 

32. Список літератури 
 
1. Посібник з програмного забезпечення Echo Wave II. 
Файл: "EchoWaveII_Software_Reference_Manual. *". 
2. Заява про відповідність Echo Wave II DICOM. 
Файл: "EchoWaveII_Software_DICOM_Conformance_Statement. *". 
3. Посібник користувача 4DView Plug-in для програмного забезпечення Echo Wave II. 
Файл: "EchoWaveII_Software_4DView_Plugin_User_Manual. *". 

https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/ee844140(v=ws.10)
https://docs.microsoft.com/en-us/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/ee844140(v=ws.10)
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33. Історія редагування 
 

Перегляд 
Дата 

перегляду Опис редакції Автор редакції 

0.0.1 2006.07.24 Чернетка V.Perlibakas 

1.0.0 2007.01.11 Початковий реліз V.Perlibakas 

1.0.1 2007.01.12 Додано опис елементів керування кольоровим 
доплером. 

H.Alenkovich 

1.0.2 2007.02.28 До розділу "Запуск та вимкнення системи" додано 
коментарі щодо операційної системи Windows Vista. 

V.Perlibakas 

1.0.3 2007.05.14 Додана інформація про режими подвійного та 
квадратичного режиму. 

V.Perlibakas 

1.0.4 2007.06.11 Оновлена інформація про засоби вимірювання режиму 
B. 

V.Perlibakas 

1.0.5 2007.06.27 Додано розділ "Використання Cine" V.Perlibakas 

1.0.6 2007.10.17 Додана інформація про режими B + PW та PW. V.Perlibakas 

1.0.7 2007.10.18 Оновлена інформація про елементи управління 
кольоровим доплером. 

V.Perlibakas 

1.0.8 2007.11.05 Додано розділ "Часті питання". H.Alenkovich 

1.0.9 2007.11.09 Додано розділ "Загальні вимірювання режиму PW". V.Perlibakas 

1.1.0 2007.12.04 Додано розділ "Регулювання доплерівського режиму 
імпульсної хвилі (PW)". 

V.Perlibakas 

1.1.1 2007.12.28 Додано додаткові відомості про керування PW. V.Perlibakas 

1.1.2 2007.12.28 Додано розділ "Використання плагінів 3D Lite, Easy 3D та 
PanoView". 

V.Perlibakas 

1.1.3 2008.01.08 Додана інформація про доплерівський контроль 
частоти. 

V.Perlibakas 

1.1.4 2008.01.15 Додано розділ "Калібрування монітора". V.Perlibakas 

1.1.5 2008.01.18 Оновлена інформація про регулювання гучності зразка 
PW 

V.Perlibakas 

1.1.6 2008.01.28 Оновлена інформація про контроль над плагінами 3D та 
PanoView. 

V.Perlibakas 

1.1.7 2008.01.29 Додано розділ "Використання режиму B (кольоровий 
допплер)". 

V.Perlibakas 

1.1.8 2008.06.17 Додано розділ "Використання масштабування в режимі 
М". 

V.Perlibakas 

1.1.9 2008.06.27 Оновлена інформація про режими М та керування 
кольоровим доплером. 

V.Perlibakas 

1.2.0 2008.09.10 Оновлена інформація про елементи керування 
режимом PW. 

V.Perlibakas 

1.2.1 2008.11.07 Оновлена інформація про режими B + PW, CFM + PW у 
підрозділах розділу "Вибір режиму ультразвукового 
сканування". 

V.Perlibakas 

1.2.2 2009.01.08 Оновлені скріншоти користувальницького інтерфейсу. V.Perlibakas 

1.2.3 2009.01.21 Оновлена інформація про режими дуплексу та 
триплексу. 

V.Perlibakas 

1.2.4 2009.03.16 Оновлена інформація про зменшення спекл. Додана 
інформація про тканинні гармонічні зображення. 

V.Perlibakas 

1.2.5 2009.03.20 Оновлений розділ "Кольорове усереднення". 
Оновлений FAQ щодо резервного копіювання та імпорту 
пресетів. 

V.Perlibakas 

1.2.6 2009.04.17 Додано розділ "Прозорість кольорів CFM, PDI, DPDI". V.Perlibakas 

1.2.7 2009.06.01 Додана інформація про управління програмним 
забезпеченням за допомогою командного рядка. 
Додано розділ "Надсилання даних на сервер DICOM". 

V.Perlibakas 



Echo Wave II Software Release Version: 3 

TELEMED    
Echo Wave II Software User Manual Ver. 2.8.9 2020.07.01 Page 212 of 214 

 

Перегляд 
Дата 

перегляду Опис редакції Автор редакції 

1.2.8 2009.09.07 Оновлений розділ FAQ V.Perlibakas 

1.2.9 2009.10.05 Додано розділ "Використання звітів з кількома 
зображеннями". 

H.Alenkovich 
V.Perlibakas 

1.3.0 2009.10.29 Додано розділ "Використання мініатюрних зображень". 
Оновлена інформація, що стосується головного меню. 

V.Perlibakas 

1.3.1 2009.12.24 Додано розділ "Зміна мови інтерфейсу користувача". V.Perlibakas 

1.3.2 2010.01.08 Оновлений розділ "Використання звітів з кількома 
зображеннями". 

V.Perlibakas 

1.3.3 2010.01.22 Додана інформація про розташування шаблонів 
приміток та коментарів. 

V.Perlibakas 

1.3.4 2010.04.21 Оновлена інформація про звіти, оновлений розділ FAQ. V.Perlibakas 

1.3.5 2010.05.18 Додана інформація про можливість інвертувати палітру 
кольорових доплерів, клацнувши її мишкою. 

V.Perlibakas 

1.3.6 2010.05.24 Додано розділ "Використання повноекранного режиму". V.Perlibakas 

1.3.7 2010.08.03 Додано розділ "Індикація стану ультразвукової 
системи". 

V.Perlibakas 

1.3.8 2010.09.09 Оновлені розділи "Управління програмним 
забезпеченням за допомогою командного рядка" та 
"Використання звітів з кількома зображеннями". 

V.Perlibakas 

1.3.9 2010.10.25 Додано інформацію про те, що ультразвукове 
зображення потрібно заморозити, щоб виконувати різні 
види анотацій. 

V.Perlibakas 

1.4.0 2010.11.23 Оновлена інформація про вимірювання режиму PW. V.Perlibakas 

1.4.1 2010.12.09 Додана інформація про можливість вимірювання полів 
вимірювання конкретної площі та окружності, 
використовуючи один рядок як діаметр кола. 

V.Perlibakas 

1.4.2 2011.01.04 Додана інформація про можливість переміщення 
графічних об'єктів. 

V.Perlibakas 

1.4.3 2011.02.10 Оновлений розділ "Індикація стану ультразвукової 
системи". 

V.Perlibakas 

1.4.4 2011.02.18 Додано розділ "Використання робочого списку DICOM". V.Perlibakas 

1.4.5 2011.03.30 Додано розділ "Використання додатка 4DView". V.Perlibakas 

1.4.6 2011.04.06 Додана інформація про друк на принтерах DICOM. V.Perlibakas 

1.4.7 2011.05.03 Додана інформація про набори символів DICOM. V.Perlibakas 

1.4.8 2011.06.29 Додано більше інформації про створення звітів з 
кількома зображеннями. 

V.Perlibakas 

1.4.9 2011.09.14 Оновлена інформація про друк звітів. V.Perlibakas 

1.5.0 2011.10.13 Оновлена інформація про пресети, звіти, TGC. V.Perlibakas 

1.5.1 2011.11.18 Додана інформація про меню заголовків ControlBars, 
інформація про керування кутом B, типи B сканування, 
оновлена інформація про вимірювання закритого сліду 
B. 

V.Perlibakas 

1.5.2 2012.03.14 Додано розділи "Обсяг за допомогою однієї сліду" та 
"Обсяг за допомогою двох слідів". 

V.Perlibakas 

1.5.3 2012.03.23 Оновлена інформація про збереження пресетів, 
введення назви лікарні / клініки, резервне копіювання 
даних під час оновлення програмного забезпечення. 

V.Perlibakas 

1.5.4 2012.12.11 Додано розділ "Використання щоденного списку". V.Perlibakas 

1.6.0 2013.01.07 Додана інформація про імпорт попередніх даних про 
зростання (іспит OB). 

V.Perlibakas 

1.7.0 2013.04.26 Додано більше інформації про управління програмним 
забезпеченням за допомогою командного рядка. 

V.Perlibakas 

1.7.1 2013.05.30 Додана інформація про надсилання декількох раніше 
збережених файлів DICOM на сервер DICOM. 

V.Perlibakas 
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1.8.0 2013.12.03 Додана інформація про підтримку SmartUs-променевого 
форматора, інформація про режим доплерівського 
режиму безперервної хвилі (CW) та інформація про 
розрахунок кардіологічного пакету PISA. 

V.Perlibakas 

1.8.1 2014.02.13 Оновлена інформація про вікно "Пацієнт". V.Perlibakas 

1.9.0 2014.03.12 Додано розділ "Доступ до кінокадрів та їх часу з інших 
програм". 

V.Perlibakas 

1.9.1 2014.05.26 Додана інформація про коригування розміру вікна 
кольорового допплера. 

V.Perlibakas 

2.0.0 2014.08.20 Додано розділ "Використання текстових даних 
вимірювань". 

V.Perlibakas 

2.1.0 2014.11.10 Додано розділ поширених запитань "Налаштування 
розміру зображення ультразвуку". 

V.Perlibakas 

2.1.1 2014.11.28 Додана інформація про можливість відображення 
фізичних координат курсору миші. 

V.Perlibakas 

2.1.2 2014.12.31 Оновлена інформація про вікно "Пацієнт". V.Perlibakas 

2.2.0 2015.01.30 Додано розділ поширених запитань "Налаштування 
роздільної здатності екрана Windows 8". 

V.Perlibakas 

2.3.0 2015.04.28 Додана інформація про елементи керування 
сполученим режимом. 

V.Perlibakas 

2.3.1 2015.06.11 Додана інформація про параметри командного рядка -
save_image, -save_report, -save_cine. 

V.Perlibakas 

2.3.2 2015.06.19 Оновлена інформація про ескізні зображення. V.Perlibakas 

2.3.3 2015.08.18 Оновлений розділ "Пряме надсилання електронної 
пошти" 

V.Perlibakas 

2.4.0 2015.09.09 Додано розділ «Пункція судин». V.Perlibakas 

2.4.1 2015.09.16 Оновлений розділ "Пункція судин". V.Perlibakas 

2.5.0 2015.10.19 Додано розділ поширених запитань "Налаштування 
роздільної здатності екрана Windows 10". 

V.Perlibakas 

2.6.0 2015.11.06 Додана інформація про режим Color M. V.Perlibakas 

2.6.1 2015.12.23 Оновлена інформація про налаштування програмного 
забезпечення. 

V.Perlibakas 

2.7.0 2016.03.04 Додано розділ «Брахітерапія / сітка біопсії». V.Perlibakas 

2.7.1 2016.05.09 Доданий розділ поширених запитань „Використання 
колеса миші для налаштування елементів управління 
TrackBar (повзунок) в Windows 10”. 

V.Perlibakas 

2.7.2 2016.08.29 Оновлена інформація про кнопку "Надіслати". V.Perlibakas 

2.7.3 2016.09.29 Оновлені зображення засобів вимірювання. V.Perlibakas 

2.7.4 2016.12.07 Додано розділ «Площа та окружність за допомогою 
інструменту прямокутника». 

V.Perlibakas 

2.7.5 2017.01.31 Доданий розділ поширених запитань «Автоматичне 
видалення даних, пов’язаних з пацієнтом». 

V.Perlibakas 

2.7.6 2017.12.28 Додана інформація про багатопроменевий режим. H.Alenkovich 

2.8.0 2018.01.09 Додано розділ «Використання бази даних пацієнтів». V.Perlibakas 

2.8.1 2018.05.25 Доданий розділ FAQ "Збереження на мережевих 
накопичувачах". 

V.Perlibakas 

2.8.2 2018.08.27 Оновлений розділ "Збереження та завантаження 
зображень та крипт". 

V.Perlibakas 

2.8.3 2018.10.15 Доданий розділ поширених запитань «Відтворення 
відеофайлів AVI в операційній системі Windows 10». 

V.Perlibakas 

2.8.4 2018.12.07 До заголовка документа додана версія "Echo Wave II". V.Perlibakas 

2.8.5 2019.01.09 Оновлене зображення вікна звіту. V.Perlibakas 

2.8.6 2019.03.28 Додана інформація про експорт даних пацієнтів із бази 
даних та опис доступних значень B Lines щільності. 

V.Perlibakas 
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2.8.7 2019.06.03 Оновлена інформація про доступні значення 
кольорового допплерівського вікна та значення PW 
зразка. 

V.Perlibakas 

2.8.8 2019.06.07 До розділу "Налаштування якості ультразвукового 
зображення" додано інформацію про індикатор FPS. 

V.Perlibakas 

2.8.9 2020.07.01 Оновлена інформація про регулювання частоти B. V.Perlibakas 

 


