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1. Введення 

  
 У цьому документі («Ультразвукові системи MicrUs та MicrUs Pro Series Echo Wave A Software 
User Guide») описані системи ультразвуку TELEMED на основі серії ультразвукових сканерів MicrUs 
або MicrUs Pro та програмне забезпечення для сканування ультразвуку «Echo Wave A». 
У цьому документі описано користувальницький інтерфейс ультразвукового програмного 
забезпечення "Echo Wave A", його структуру, елементи управління та способи використання цього 
програмного забезпечення для обробки ультразвуком. Зверніть увагу, що в цьому посібнику показані 
скріншоти програмного забезпечення можуть дещо відрізнятися від фактичного користувальницького 
інтерфейсу програмного забезпечення, оскільки інтерфейс користувача може залежати від 
налаштувань використовуваної операційної системи. У цьому документі для посилання на "Echo Wave 
A" ультразвуковим програмним забезпеченням може використовуватися термін " програмне 
забезпечення для ультразвуку "або просто" програмне забезпечення ". 
 
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, перед використанням цього програмного забезпечення ви повинні ознайомитися з 
використанням ОС Android 6.0 або новішої операційної системи та мобільного телефону або 
планшетного комп'ютера, на якій встановлена ця операційна система. 
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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. Якщо потрібно, увімкніть мобільний телефон або планшетний комп'ютер та розблокуйте екран. 
2. Клацніть на піктограмі "Echo Wave A". Піктограма може знаходитися не на першій, а на другій або 
іншій сторінці (або на одній зі сторінок встановлених додатків), тому вам може знадобитися 
переглядати сторінки, щоб знайти її. 

 
 3. Після натискання ви побачите користувальницький інтерфейс ультразвукового програмного 
забезпечення. 

2.2. Завершення роботи системи 

 

 Щоб вийти з програмного забезпечення "Echo Wave A", натисніть кнопку "Назад"  в 
операційній системі або телефоні / планшеті і, коли вас запитають, чи потрібно закрити програмне 
забезпечення, натисніть "Так". 
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3. Структура програмного інтерфейсу користувача 

3.1.  Головне вікно 

 
 
 

 
 
 
 

N Опис 

1 Маркер напрямку сканування, який вказує, на якій стороні знаходиться перший елемент 
зонда. 

2 Індикатор залишку акумулятора телефону. 

3 Мітка нульової глибини (поверхня зонда). 

4 Лінія масштабу глибини. 

5 Крива TGC (компенсація приросту часу). 

6 Маркер фокусування глибини. 

7 Фактична глибина сканування (числове значення в міліметрах). 

8 Кнопки для запису коду, збереження зображення, заморожування / запуску, відкриття 

11 

10 
3 

4 

6 

7 

8 

9 

12 

5 

1 2 

13 
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налаштувань (пресетів, опцій), вимірювання відстані, вимірювання площі (за допомогою 
еліпса), видалення вимірювань, зміни режимів сканування. 

9 Управління ультразвуковим скануванням (посилення, потужність, глибина та інші). Ця 
область може прокручуватися вгору / вниз. 

10 Частота кадрів ультразвукового сканування (FPS - кадрів в секунду). 

11 Скановане ультразвукове зображення. 

12 Назва підключеного зонда. 

13 Кнопка "Назад" телефону (використовується для закриття вікон та додатків). 

 

3.2. Види елементів управління. 

 
 У цьому розділі описані програмні засоби управління, які можуть дещо відрізнятися від 
стандартних елементів керування Android і вимагають певних знань, де та як торкнутися екрана, щоб 
отримати бажаний результат. 

Щоб змінити значення деяких параметрів сканування ультразвуку (наприклад, посилення, 
потужність, глибина), під час запуску ультразвукового сканування необхідно натиснути відповідну 

кнопку (потім увімкнути режим зміни параметрів та змінити колір кнопки),  а потім 
виконати горизонтальну чи вертикальну перевірку зображення ультразвуку . Через деякий час 

бездіяльності режим зміни параметрів вимикається і колір кнопки відновлюється . Якщо 
режим зміни параметрів увімкнено, ту ж кнопку можна натиснути ще раз, щоб вимкнути режим зміни. 

Залежно від параметра сканування, значення може змінюватися або безперервно під час дії 
(розгортання) (наприклад, значення посилення), або лише при відпуску пальця (наприклад, значення 
глибини). Необхідний тип руху миші можна визначити, спостерігаючи зображення підказки ("|" або ":") 
праворуч від імені параметра. Для різних параметрів сканування використовуються різні елементи 
керування, оскільки різні параметри мають різну кількість значень і вимагають різного часу для 
програмування апаратних засобів ультразвукового сканування. Наприклад, зміна значення глибини 
вимагає набагато більше часу, ніж зміна коефіцієнта посилення. 

  
Якщо кнопка не має вищезазначеного зображення підказки, це означає, що дія кнопки буде 

виконуватися після звичайного клацання і не потребує додаткових дій миші на зображенні 
ультразвуку. 

 
Кнопки, на які можна натискати (увімкнено), мають яскравий колір тексту / зображення, а 

кнопки, на які не можна натискати (вимкнено), мають більш темний колір тексту / зображення. 
 

Деякі програмні параметри можна керувати, виконуючи дії з пальцями на ультразвуковому 
зображенні, тоді як кнопки параметрів сканування не активні. Наприклад, дії вертикального 
натискання-переміщення-відпуску по вертикальній лінії масштабу в режимі B регулюють глибину 
фокусування в режимі B. Натисніть і утримуйте зображення в режимі B у будь-якому вертикальному 
положенні, яке знаходиться праворуч від лінії масштабу глибини, буде показана крива TGC, а потім 
горизонтальні дії натискання-переміщення-звільнення змінять значення TGC на потрібній глибині. 
Операція притискання двома пальцями збільшує / зменшує ультразвукове зображення, розгортання 
збільшеного зображення змінює своє положення, а одним натисканням на збільшене зображення 
відновлює збільшення до 100%. Як налаштувати кожен параметр сканування ультразвуку та як він 
впливає на якість зображення ультразвуку, описано в інших розділах цього документа. 
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4. Типовий робочий процес ультразвукового обстеження 

 
 Для проведення ультразвукового дослідження запустіть програмне забезпечення та виконайте 
наступні дії: 
 

1. Натисніть кнопку  «Заморожувати / запустити», щоб заморозити / запустити ультразвукове 
сканування та очистити всі вимірювання. 
2. За потреби введіть ідентифікатор пацієнта (ідентифікатор). Для цього натисніть кнопку 

«Налаштування» , потім вкладку «Пацієнт», введіть ідентифікатор, закрийте відкрите вікно, 
натиснувши кнопку телефону «Назад». 
3. Відрегулюйте якість зображення ультразвуку за допомогою елементів ультразвукового сканування. 
4. Використовуйте належні медичні протоколи для проведення ультразвукового дослідження. 

5. Натисніть кнопку "Заморожувати / запустити" , щоб заморозити відображене в даний час 
ультразвукове зображення. 
6. Виконайте будь-які вимірювання та розрахунки, якщо це потрібно. 
7. Збережіть ультразвукове зображення. 

8. Натисніть кнопку «Заморозити / запустити» , щоб перезапустити ультразвукове сканування. 
Стан заморожування / запуску ультразвукового сканування позначається кольором кнопки та 

маркером напрямку сканування.  Під час сканування кольори такі:  . Коли сканування 

припинено, кольори наступні:.  . 
9. За бажанням повторіть кроки 1-8, щоб сканувати більше ультразвукових зображень. 
 
Детальна інформація про коригування параметрів ультразвукового сканування, проведення 
вимірювань та інших операцій будуть надані в наступних розділах. 

Примітка. Щоб змінити ультразвуковий зонд, натисніть кнопку «Заморозити / запустити»  
щоб заморозити ультразвукове сканування та змінити зонд, натисніть кнопку «Заморожувати / 

запустити»  щоб ініціалізувати підключений зонд і почати сканування (для MicrUs Pro 
ініціалізація та запуск сканування виконуються автоматично). Також ви можете закрити 
програмне забезпечення, змінити зонд, запустити програмне забезпечення. 
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5. Вибір режиму ультразвукового сканування 
 

 Щоб заморозити / запустити ультразвук, натисніть кнопку «Заморозити / запустити». . 
Режим ультразвукового сканування можна змінити лише тоді, коли виконується ультразвукове 

сканування. Якщо сканування ультразвуку заморожено, натисніть кнопку «Заморожувати / Запустити» 

 , щоб виконати ультразвукове сканування. 
Щоб отримати доступ до елементів керування, які змінюють режим сканування, виконайте 

швидку горизонтальну розгортку вліво-вправо або вправо-вліво на панелі інструментів кнопок режиму 

. Панель інструментів зміниться, щоб відобразити кнопки 

режиму . Щоб повернутися до попередньої панелі 
інструментів, ще раз виконайте розгортання. 

Щоб увійти в режим B + M, натисніть кнопку "B + M" , встановіть M-рядок, натиснувши на 

зображення ультразвукового режиму B, знову натисніть кнопку "B + M" , щоб відобразити 
запущене В та М ультразвукове дослідження. 

  
      M line           B+M 

Щоб увійти в режим M, натисніть кнопку «M» , встановіть M-рядок, натиснувши на 

зображення ультразвукового режиму B, ще раз натисніть кнопку «M»  щоб відобразити лише 
запущене M УЗД. У режимі M вертикальна вісь показує глибину в міліметрах (мм), а горизонтальна 
вісь - час у секундах. 

Щоб повернутися в режим B, натисніть кнопку "B" . 
У будь-якому режимі УЗД можна заморозити, натиснувши кнопку «Заморозити / запустити» 

, зображення можна зберегти або виконати вимірювання на ньому. 
 



TELEMED    
Echo Wave A Software User Manual Ver. 1.4.2 2020.08.14 Page 9 of 29 

 

 

6. Використання пресетів ультразвукового сканування 
 

 
 
 Щоб застосувати попередньо задане ультразвукове сканування, розморожуйте ультразвукове 
сканування (якщо воно зараз заморожене), натиснувши кнопку «Заморозити / запустити» та виконайте 
такі дії: 

1. Відкрийте список попередніх налаштувань, натиснувши кнопку «Налаштування» , потім 
вкладку «Presets». 
2. У списку, що з'явився, натисніть на попередньо задане ім'я, щоб застосувати його. Якщо кількість 
доступних пресетів велика, список передустановок можна прокручувати, виконуючи вертикальні 
розгортки пальцем над відкритим списком пресетів. 
3. За бажанням повторіть кроки 1-2, щоб скористатися іншим попереднім налаштуванням. 
 
Встановлює параметри сканування всіх режимів. 
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 Щоб зберегти поточні параметри ультразвукового сканування як попередньо встановлені для 
подальшого використання, виконайте такі дії: 
1. Відкрийте список попередніх налаштувань, натиснувши кнопку «Settings» та вкладку «Presets». 
2. Клацніть на текстовому полі праворуч від тексту «Preset Name:», введіть попередньо ім’я за 
допомогою екранної клавіатури та натисніть кнопку «Save Preset». Попередні налаштування 
зберігаються у папці " Internal Storage>Documents>EchoWaveA>Presets". 
 

 
 
 
 Щоб видалити попередньо встановлене ультразвукове сканування, виконайте такі дії: 

1. Відкрийте список попередніх налаштувань, натиснувши кнопку «Налаштування» , а потім 
вкладку « Presets». 

2. Натисніть кнопку  видалення попереднього встановлення праворуч від її назви. 

 
3. Натисніть «Так», коли вас запитають, чи хочете ви видалити попередню установку. 
 

Зверніть увагу, що деякі передустановки захищені, і ви не зможете їх видалити (кнопка 
видалення не відображається). 
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7. Інформація про пацієнта 
 

 
 
 Щоб ввести ідентифікатор пацієнта, виконайте такі дії: 

1. Відкрийте вікно "Налаштування", натиснувши кнопку "Налаштування" , а потім натисніть кнопку 
"Пацієнт" вгорі. 
2. Натисніть текстове поле після "Ідентифікатор пацієнта". 
3. Введіть ідентифікатор пацієнта. 

4. Закрийте вікно клавіатури та налаштувань, натиснувши кнопки «Назад» , . 
 

Ідентифікатор пацієнта (якщо він був введений) відображається у назвах збережених 
зображень та відеофайлів. 
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8. Регулювання якості зображення ультразвуку 
 
 Щоб налаштувати потрібний параметр сканування, натисніть відповідну кнопку в нижній 
частині вікна програмного забезпечення та виконайте знімки ультразвукового зображення (залежно 
від типу керування). Типи управління були описані в розділі "Види елементів управління" цього 
документа. Всі параметри сканування будуть описані в наступних розділах. Якщо будь-яким 
параметром керується за допомогою іншого методу, то ця інформація буде представлена у розділі, 
що описує цей параметр. Кнопки параметрів сканування організовані в декілька рядків, і для 
відображення інших параметрів (які спочатку не видно) необхідно виконати вертикальні розгортки на 
області розміщення кнопок. 

8.1. Налаштування керування режимом B 

 

  
 

8.1.1. Автоматична оптимізація зображень 
Опис 
 
Автоматична оптимізація зображення (кнопка "Авто") регулює посилення, TGC та динамічний 
діапазон. Наявність цієї функції залежить від використовуваного ультразвукового сканера. 
 
Регулювання 
 
Щоб зробити автоматичну оптимізацію зображення, під час сканування натисніть кнопку 
"Автоматично". Під час оптимізації тримайте зонд на анатомічній структурі, що цікавить, і не рухайте 
його. 
 
Відношення до інших органів управління 
 
Автоматична оптимізація змінює значення посилення, TGC та динамічного діапазону. 

8.1.2.Фокус 
 
Опис 
 
Фокус оптимізує зображення ультразвуку, збільшуючи роздільну здатність конкретних областей. 
Завжди намагайтеся налаштувати фокуси так, щоб фокусуючі маркери були в центрі анатомічної 
структури, яка представляє найбільший інтерес. 
 
Значення 
 
Наявний список значень глибини фокусування залежить від використовуваного зонда. 
Використовувані одиниці вимірювання глибини фокусування - міліметри (мм). 
 
Регулювання 
 
Щоб змінити глибину фокусування, зачекайте, коли елементи сканування стануть неактивними, а 
потім виконайте вертикальне переміщення пальцем уздовж вертикальної лінії масштабу в режимі B. 
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Відношення до інших органів управління 
 
Після налаштування глибини вам може знадобитися відрегулювати елементи керування фокусом. 
 

8.1.3. 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. Можливо, вам також знадобиться 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 
 
Натисніть кнопку «Глибина» і зробіть знімки на ультразвуковому зображенні. 
 
Відношення 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 більш високої частоти кадрів (FPS - Frames 
per Scond). 

8.1.4.Динамічний діапазон 
 
Опис 
 
Динамічний діапазон - це міра здатності ультразвукового пристрою одночасно відображати як дуже 
слабкі, так і дуже сильні сигнали, забезпечуючи візуальне розрізнення їх рівнів. Чим більше 
динамічний діапазон, тим краще 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 
 
Натисніть кнопку «Динамічний діапазон/ Dynamic Range» і виконайте знімки ультразвукового 
зображення. 
 
Підказки 
 
Відрегулюйте динамічний діапазон таким чином, щоб найвищі амплітудні краї виглядали білими, тоді 
як найнижчі рівні (наприклад, у крові) лише видимі. 
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8.1.5. 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. 
 
Значення 
 
Доступні значення потужності зазвичай знаходяться в інтервалі [-20; 0] дБ. Використовувані одиниці 
вимірювання - децибели (дБ). 
 
Регулювання 
 
Натисніть кнопку "Power" та виконайте знімки на ультразвуковому зображенні. 
 
Відношення 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. 
 
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. 

8.1.6.Посилення 
 
Опис 
 
Регулювання посилення збільшує або зменшує посилення повертаючого ультразвукового ехосигналу. 
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 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 
 
Натисніть кнопку «Підсилити» та зробіть знімки ультразвукового зображення. 
 
Відношення 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 регулювання регулювання посилення не змінюють форму кривої TGC (компенсація посилення 
часу). Контроль посилення регулює загальний коефіцієнт посилення, тоді як регулятори TGC 
регулюють посилення на відповідних глибинах. 
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Підказки 
 
Завжди оптимізуйте коефіцієнт посилення, перш ніж збільшувати рівень потужності. 
 

8.1.7. 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 
 
Натисніть кнопку "Change Scan Dir.". 
 
Обережність 
 
Під час сканування слід дотримуватися маркера напрямку сканування, намальованого на 
ультразвуковому зображенні, щоб уникнути можливої плутанини. 

8.1.8. 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, виявлених на невеликій глибині, 
використовують більші частоти, а при огляді тканин на більшій глибині краще використовувати 
невеликі частоти. 
 
Значення 
 
Доступні значення частоти залежать від типу використовуваного зонда. Використовувані одиниці 
вимірювання - мегагерц (МГц). 
 
Регулювання 
 
Натисніть кнопку «Frequency» та зробіть сканування ультразвукового зображення. 
 

8.1.9. 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. 
 
Значення 
 
Доступні значення можуть відрізнятися залежно від типу зонда, але зазвичай доступні такі значення: 
Off/Вимкнено, 2, 3, ..., 8. Ці значення означають кількість усереднених кадрів. " Off/Вимкнено" означає, 
що усереднення кадрів не використовується. 
 
Регулювання 
 
Натисніть кнопку «Frame Averaging/Усереднення кадрів» та виконайте сканування ультразвукового 
зображення. 
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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. 

8.1.10.Подавлення 
 
Опис 
 
Подавлення 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 подавлені значення 
сірої шкали. Значення 0 означає, що подавлення не проводиться. Більш високі значення означають, 
що більше даних відкидається. 
 
Регулювання 
 
Натисніть кнопку " Rejection/Подавлення" і зробіть сканування ультразвукового зображення. 

8.1.11. 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. "Off 
/Вимкнено" означає, що поліпшення зображення не використовується. 
 
Регулювання 
 
Натисніть " Image Enhanc." і виконайте розгортку на ультразвуковому зображенні. 
 
Відношення до інших органів управління 
 
Увімкнене покращення зображення може зменшити частоту кадрів. Якщо ви хочете, щоб була більша 
частота кадрів, вам може знадобитися вимкнути покращення зображення 
 

8.1.12. Зменшення п’ятнистості 
 
Опис 
 
Зменшення п’ятнистості - техніка покращення зображення, яка зменшує перешкоди і дозволяє 
переглядати більш плавні згладжені зображення ультразвуку. 
 
Значення 
 
Програмне забезпечення відображає значення, що відповідають рівню фільтрації. 
 
Регулювання 
 
Натисніть кнопку "Speckle Reduction" та виконайте сканування ультразвукового зображення. 
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Відношення до інших органів управління 
 
Увімкнене зменшення п’ятнистості може значно знизити частоту кадрів і уповільнити роботу 
програмного забезпечення. Якщо ви хочете більш високу частоту кадрів, можливо, вам потрібно буде 
вимкнути зменшення п’ятнистості. 

8.1.13. Щільність ліній 
 
Опис 
 
Щільність ліній регулює кількість ультразвукових променів, які використовуються для сканування 
зображення ультразвуку. 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). 
 
Регулювання 
 
Натисніть кнопку «Lines Density /Щільність ліній» та зробіть сканування ультразвукового зображення. 

8.1.14.Карта 
 
Опис 
 
Програмне забезпечення дозволяє вибрати сіру / кольорову карту, яка визначає, як 256 вхідних 
значень сірого з інтервалу [0; 255] перетворюються на вихідні значення. Коли використовується 
лінійна карта, вихідні значення збігаються з вхідними значеннями (тобто не використовується ніяке 
відображення). 
 
Значення 
 
Програмне забезпечення відображає індекси доступних карт. "1" означає лінійну карту. 
 
Регулювання 
 
Натисніть кнопку «Map/Карта» та виконайте сканування ультразвукового зображення. 
 

8.1.15. Гамма, яскравість, контраст 
 
Опис 
 
Програмне забезпечення дозволяє регулювати палітру ультразвукового зображення за допомогою 
гамми, яскравості та контрастності. Регулювання гамми змінює значення масштабу сірого 
ультразвукового зображення нелінійним способом шляхом підняття нормованих значень до 
потужності обраного гамма-значення. Щоб зробити ультразвукове зображення світлішим, можна 
збільшити значення яскравості. Збільшуючи значення контрастності, ви можете збільшити різницю між 
значеннями шкали сірого зображення та зробити зображення ультразвуку чіткішим. 
 
 
 
 
 
Регулювання 
 
Натисніть кнопку «Palette/Палітра», «Gamma/Гамма», «Brightness/Яскравість» або 
«Contrast/Контрастність» і виконайте знімки ультразвукового зображення. 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. 
 
Підказки 
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Перед налаштуванням гами, яскравості або контрастності ультразвукового зображення 
рекомендується виконати правильну настройку ультразвукового зображення за допомогою елементів 
управління посиленням, TGC, потужністю і динамічним діапазоном. 
 
 

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

8.1.17.Збільшення 
 
 Щоб виконати збільшення або зменшити зображення ультразвукового режиму B, натисніть 
кнопку «Zoom/Збільшити» та зробіть сканування ультразвукового зображення. Масштабування також 
можна виконати, торкаючись зображення режиму B двома пальцями одночасно та розгортаючи / 
стискаючи їх. Коли зображення збільшується, а елементи керування скануванням не активні, 
зображення можна зміщувати, здійснюючи переміщення в будь-який бік десь у центрі зображення 
режиму B. Значення масштабу за замовчуванням (коли не використовується масштаб) становить 
100%. Для того, щоб скинути масштаб до стандартного, натисніть на зображення ультразвукового 
режиму B. 
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8.1.18.TGC (Компенсація посилення по часу) 
 

 
 
 Елементи управління компенсацією посилення по часу 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 поверненого сигналу ехо, щоб щільність ехо на різних глибинах була однаковою. 
TGC дозволяє контролювати рівень посилення в декількох зонах глибини незалежно. Точки контролю 
TGC розташовані пропорційно поточній глибині сканування. Невеликі кругові маркери на цій кривій 
відповідають точкам контролю TGC. 
 
Значення 
 
Доступні значення TGC знаходяться в інтервалі 0-100% (у програмному забезпеченні вони не 
відображаються). Використовувані одиниці вимірювання - відсотки (%). 
 
Регулювання 
 
Якщо засоби сканування не активні, натисніть і потримайте кілька секунд на ультразвуковому 
зображенні (на будь-якій глибині) праворуч від лінії масштабу глибини, щоб показати криву TGC. 
Потім, поки видно криву TGC, зробіть горизонтальне підмітання на зображенні ультразвуку при 
бажанні, щоб змінити контрольні точки (глибину) TGC, які намальовані як маленькі кругові маркери. 
Програмне забезпечення автоматично приховує криву TGC, коли вона не змінюється протягом 
певного часу. 
 
Відношення 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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8.2. Налаштування керування режимом M 

 

 
 
 

8.2.1. Положення M-лінії 
 
Опис 
 
Положення M-лінії (M-курсор) визначає, яка лінія сканування використовується для отриманої 
інформації про режим M. 
 
Регулювання 
 
Натисніть у потрібному положенні на зображенні в режимі B, коли на ньому намальовано M-лінію та 
коли елементи керування іншими параметрами сканування не активні. 

8.2.2. 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 використовуваного сканера та ширини виходу ультразвуку. Використовувані 
одиниці вимірювання - секунди (с). 
 
Регулювання 
 
Натисніть кнопку «Sweep Speed/Швидкість розгортки» та проведіть сканування ультразвукового 
зображення. 

8.2.3. 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 
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Діапазон значень, що зазвичай є 0-32. Рівень 0 означає, що відхилення не використовується. 
 
Регулювання 
 
Натисніть кнопку " Rejection/Відхилення" і зробіть сканування ультразвукового зображення. 

8.2.4.Карта 
 
Опис 
 
Програмне забезпечення дозволяє вибрати сіру / кольорову карту, яка визначає, як 256 вхідних 
значень сірого з інтервалу [0; 255] перетворюються на вихідні значення. Коли використовується 
лінійна карта, вихідні значення збігаються з вхідними значеннями (тобто не використовується ніяке 
відображення). 
 
Значення 
 
Програмне забезпечення відображає індекси доступних карт. "1" означає лінійну карту. 
 
Регулювання 
 
Натисніть кнопку «Map/Карта» і зробіть сканування ультразвукового зображення. 

8.2.5. Гамма, яскравість, контраст 
 
Опис 
 
Програмне забезпечення дозволяє регулювати палітру ультразвукового зображення за допомогою 
гамми, яскравості та контрастності. Регулювання гамми змінює значення масштабу сірого 
ультразвукового зображення нелінійним способом шляхом підняття 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 
 
Натисніть кнопку «Palette/Палітра», «Gamma/Гамма», «Brightness/Яскравість» або 
«Contrast/Контрастність» і виконайте сканування ультразвукового зображення. 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. 
 
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. 

8.2.6.Негатив 
 
Опис 
 
Для того, щоб перевернути палітру зображення ультразвуку (змінити темно-сіру шкалу на світлу і 
навпаки), ви можете скористатися елементом управління негативом. 
 
Регулювання 
 
Натисніть кнопку "Negative/Негатив".
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9. Вимірювання та розрахунки 
 
У цьому розділі описано інтерфейс користувача для вимірювань та обчислень. Для рівнянь та 
посилань див. "Посібник з програмного забезпечення Echo Wave A Reference". 

9.1. Вимірювання в режимі B 

 

 
 
Для проведення вимірювань у режимі B скануйте зображення ультразвуку, заморожте ультразвук, 
натиснувши кнопку «Заморозити / запустити» (“Freeze/Run”), натисніть потрібну кнопку вимірювання, 
зробіть вимірювання кліками / рухами на УЗД, як буде описано в наступних розділах. 

9.1.1.Відстань 
 

Для вимірювання відстані виконайте такі дії: 

1. Натисніть кнопку "Відстань". . Колір кнопки змінено. . 
2. Натисніть і перемістіть пальцем по зображенню ультразвукового режиму B, щоб встановити 
положення першої точки. По закінченні відпустіть палець. Тобто зробіть операцію, яка в майбутньому 
буде називатися прес-ходом-релізом. 
3. Натисніть кнопку "Переміщення-звільнення"(Move-Release) на зображенні ультразвукового режиму 
B, щоб встановити другу точку та закінчити вимірювання. 
4. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 2-3. 
 
Об'єкт вимірювання та результат: 

 
 
На першій кінцевій точці відображається номер вимірювання ("1:") та  
результат вимірювання ("48,6 мм"). 
 
Зверніть увагу, що коли відбувається вимірювання, пофарбований вимірювальний об'єкт має інший 
колір, ніж після закінчення вимірювання. 
 

9.1.2.Площа, окружність та об'єм з використанням еліпса 
 

Для вимірювання площі, окружності та об’єму за допомогою еліпса виконайте такі дії: 

1. Натисніть кнопку «Area (Ellipse)/Площа (Еліпс)» . Колір кнопки змінено . 
2. Натисніть кнопку "Переміщення-звільнення"( Move-Release) на зображенні ультразвукового режиму 
B, щоб встановити першу точку (довга вісь). 
3. Натисніть кнопку "Переміщення-звільнення", щоб встановити другу точку (довга вісь). 
4. Натисніть кнопку "Переміщення-звільнення", щоб встановити третю точку (коротку вісь) і закінчити 
вимірювання. 
5. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 2-4. 
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Об'єкт вимірювання (еліпс) та результат: 
 

 
 
На першій кінцевій точці відображається номер вимірювання ("1:") та результат вимірювання: площа 
"17,26 см2", окружність "P = 154,5 мм" та "V = 43,236 см3". 
 
Зверніть увагу, що для довгої осі еліпса (перша вісь) позначені два маркери кінцевої точки, тоді як для 
короткої осі (друга вісь) позначена лише одна кінцева точка. 

9.2.Вимірювання в режимі M 

 

 
 
Для проведення вимірювань у режимі М скануйте зображення ультразвуку B + M або M, заморозьте 
ультразвук, натиснувши кнопку «Freeze / Run», натисніть потрібну кнопку вимірювання, зробіть 
вимірювання клацаннями / рухами на УЗД, як буде описано в наступних розділах. 

9.2.1. Відстань, час, швидкість  
Для вимірювання відстані виконайте такі дії: 

1. Натисніть кнопку " Distance/Відстань" . Колір кнопки змінено . 
2. Натисніть і перемістіть пальцем по зображенню ультразвукового режиму M, щоб встановити 
положення першої точки. По закінченні відпустіть палець. Тобто зробіть операцію, яка в майбутньому 
буде називатися прес-ходом-релізом. 
3. Натисніть кнопку "Переміщення-звільнення"(move-release) на зображенні ультразвукового режиму 
M, щоб встановити другу точку та закінчити вимірювання. 
4. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 2-3. 
 
Об'єкт вимірювання та результат: 

 
 
На першій кінцевій точці відображається номер вимірювання («1:») та результат вимірювання («32,1 
мм; t = 2,001 с; v = 16,0 мм / с»), де глибина 32,1 мм по осі y, t = 2,001 с - час вздовж осі x, а v = 16,0 
мм / с - швидкість. 
 
Зверніть увагу, що коли відбувається вимірювання, пофарбований вимірювальний об'єкт має інший 
колір, ніж після закінчення вимірювання. 

9.2.2. Частота пульсу 
 

Для вимірювання частоти пульсу (Heart Rate (HR)) виконайте такі дії: 
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1. Натисніть кнопку “Heart Rate”  . 
2. Натисніть кнопку "Переміщення-звільнення" (move-release) на зображенні ультразвукового режиму 
M, щоб встановити положення першої точки. 
3. Натисніть кнопку "Переміщення-звільнення" на зображенні ультразвукового режиму "М", щоб 
встановити другу точку, що стосується інтервалу двох ударів. 
4. За бажанням виконайте інше вимірювання того ж типу, повторивши кроки 2-3. 
 
Об'єкт вимірювання та результат: 

 
 
На першій кінцевій точці відображається номер вимірювання ("1:") та результат вимірювання ("HR2b = 
60 b / min; t = 2.000 с"), де 60 b / min обчислюється частота пульсу ("HR"), якщо вважати, що було 
виміряно Інтервал 2 ударів ("2b"), t = 2.000 с вимірюється часом вздовж осі х. 

9.3.Видалення виконаних вимірювань 

 

 Щоб видалити вимірювання, натисніть кнопку «Delete/Видалити» («Undo/Скасувати») . 
Вимірювання видаляються по черзі, починаючи з останнього зробленого вимірювання. 
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10. Збереження і завантаження зображень і відеороликів 
 
 Щоб зберегти зображення ультразвуку, натисніть кнопку «Save Image/Зберегти зображення» 

. Зображення (у форматі JPG) зберігаються у "Внутрішнє зберігання> Картинки" ("Internal 
Storage>Pictures"). 

Щоб записати відеоролик, розморозьте ультразвук, натисніть кнопку «Record/Записати». 

.  

Щоб зупинити запис, натисніть кнопку «Stop/Зупинити». . Відео файли (у форматі MP4) 
зберігаються у " Internal Storage>Movies/Внутрішнє зберігання> Фільми". Якщо запис відео не зупинено 
вручну, програмне забезпечення припинить запис після ~ 1000 кадрів. Зверніть увагу, що запис у 
внутрішнє зберігання відбувається під час запису, тому це може уповільнити сканування ультразвуку. 
Збережені зображення та відео можна переглянути за допомогою Android Gallery (коли закрито 
програмне забезпечення для ультразвукового сканування) та будь-якого переглядача, який підтримує 
вищезазначені формати зображень / відео. Імена файлів створюються за допомогою збереження / 
запису дати та часу. 
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11. Параметри 
 

 
 
 Щоб відрегулювати параметри програмного забезпечення, відкрийте вікно  

"Settings/Налаштування" , а потім натисніть кнопку "Options/Параметри" вгорі. 
Нижче наведено опис варіантів. 
 

 Оптимізація температури 
Включає / вимикає оптимізацію температури, якщо підключений пристрій підтримує цю функцію. 

 

       Заморозьте при запуску програмного забезпечення 
       Якщо ввімкнено, при запуску програмного забезпечення заморожується ультразвукове 
сканування. В іншому випадку після запуску програмного забезпечення запущене ультразвукове 
сканування. 
 
         Економія енергії при заморожуванні 
Якщо ця опція включена і натиснута кнопка, щоб заморозити ультразвукове сканування, програмне 
забезпечення відключає харчування ультразвукового пристрою. Після натискання кнопки запуску 
ультразвукового сканування пристрій включається. 
Ця функція дозволяє заощадити заряд акумулятора мобільного пристрою і продовжити сканування, 
але вимагає більше часу для розморожування ультразвуку. 
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 Автоматичне заморожування 
       Якщо ця функція увімкнена, ультразвукове сканування автоматично заморожується через деякий 
час бездіяльності. Бездіяльність означає, що користувач не виконує жодних клацань / коригувань. 
Необхідний час бездіяльності перед введенням автоматичного заморожування в текстове поле нижче. 
Ця функція дозволяє заощадити енергію та продовжити термін експлуатації зонда. 
 
 Якість зображення JPEG 

Ця опція дозволяє регулювати якість збережених зображень JPEG. Більше значення означає 
кращу якість, але більший розмір файлу. Менше значення означає менший розмір файлу, але і гіршу 
якість зображення. 
 
 Бітрейт відеозапису MP4 
        Ця опція дозволяє регулювати якість записуваних відеофайлів MP4. Більше значення означає 
кращу якість, але більший розмір файлу. Менше значення означає менший розмір файлу, але також 
гіршу якість. 
 
 Орієнтація екрану 
        Ця опція дозволяє зафіксувати орієнтацію екрану і макет програмного забезпечення в книжковій 
або альбомній орієнтації (варіанти «Portrait/Портрет» і «Landscape/Ландшафт») або змінити макет під 
час роботи, якщо мобільний пристрій повернуто (вибір «Default/За замовчуванням»). 
«Reverse/Зворотний» вибір змінює кордон пристрою, яка вважається нижній. 
Ця опція вступає в силу після перезапуску програмного забезпечення. 
 
 Мова 
       Ця опція дозволяє змінювати мову програмного інтерфейсу користувача. Ця опція набирає 
чинності після перезавантаження програмного забезпечення.
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12. Про програму 
 

 
 

 Щоб переглянути інформацію про програмне забезпечення "Про програму" (версія, 

виробник, файл readme), відкрийте вікно "Налаштування", натиснувши кнопку "Налаштування"  ,  
а потім натисніть кнопку "Про" у верхній частині. У цьому вікні також відображається назва пристрою 
ультразвуку та серійний номер. 
Натискаючи кнопки у цьому вікні, ви можете переглянути керівництво користувача програмного 
забезпечення, довідник, файл readme, файл журналу роботи програмного забезпечення. 
Для перегляду посібника користувача та довідкового посібника мобільний пристрій повинен мати 
встановлене програмне забезпечення, яке зареєстровано для відкриття файлів PDF. Для перегляду 
файлу readme та журналу потрібне програмне забезпечення, яке зареєстровано для відкриття TXT-
файлів. 
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13. Системні вимоги 
Вимоги до системи такі: 
 
• Мобільний телефон або планшетний комп'ютер 
• Android 6.0 або новішої операційної системи Android 
• USB OTG (USB On-The-Go) порт (Type-C або Micro USB) 
• Чотириядерний (> 2 ГГц) або швидший процесор 
• 4 Гб або більше оперативної пам’яті 
• 32 Гб або більше пам’яті 
• 4000 мАг або більше ємності 
• 5-дюймовий дисплей 1080x1920 пікселів або більший 
• Підключений ультразвуковий сканер MicrUs EXT-1H з підтримуваним зондом або USB-зондом MicrUs 
Pro серії 
 
Примітка. Програмне забезпечення за замовчуванням використовується в орієнтації на портретний 
екран. 

14. Вирішення проблем 
 
 У разі виникнення проблем при використанні програмного забезпечення "Echo Wave A", будь 
ласка, виконайте такі дії: 
1. Зробіть знімок екрана програмного забезпечення (перегляньте інструкцію користувача телефону / 
планшета, як це зробити) або сфотографуйте. 
2. Скопіюйте файл журналу програмного забезпечення "log.txt" з "Внутрішнє зберігання> Документи> 
EchoWaveA" ("Internal Storage>Documents>EchoWaveA"). 
3. Запишіть серійні номери використаного сканера та зонда ультразвуку. 
4. Запишіть модель телефону / планшета. 
5. Охарактеризуйте проблему та кроки для її відтворення. 
6. Надсилайте всю вищезазначену інформацію на support@telemed.lt 
 

15. Посилання 
 
1. Echo Wave A Довідник з програмного забезпечення. 

File: "EchoWaveA_Software_Reference_Manual.*". 
 

16. Історія редагування 

 
Редагув. Дата Опис Автор 

1.0.0 2019.10.07 Початковий реліз       V.Perlibakas 

1.1.0 2020.02.11 Додана інформація про зменшення п’ятнистості V.Perlibakas 

1.1.1 2020.05.14 Змінено фото першої сторінки. V.Perlibakas 

1.2.0 2020.06.18 Додана інформація про вікно "Налаштування". V.Perlibakas 

1.2.1 2020.07.02 Оновлено зображення "Про" та його опис. V.Perlibakas 

1.3.0 2020.07.23 Додано розділ «Автоматична оптимізація 
зображень» 

      V.Perlibakas 

1.4.0 2020.08.11 Додана інформація про режим М, його елементи 
управління та вимірювання. 

V.Perlibakas 

1.4.1 2020.08.13 Додано розділ "Частота пульсу". V.Perlibakas 

1.4.2 2020.08.14 Оновлені зображення кнопок режиму сканування. V.Perlibakas 

 


