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Skrócona instrukcja obsługi

Wstęp
Poniższa instrukcja obsługi omawia tylko podstawowe
procedury używane w aparacie MyLab Alpha,
nazywanym w poniższej instrukcji MyLab.
Ustawienia i szczegółowe procedury operacji tak jak i
procedura instalacji omówione są w instrukcji obsługi
„Rozpoczęcie pracy”, „Standardy i bezpieczeństwo”,
”Głowice i materiały zużywalne” dostarczonych do systemu.
Przeczytaj uważnie instrukcje obsługi dostarczoną z systemem, przed przystąpieniem
do pracy.
W poniższej instrukcji przyciski panelu kontrolnego są oznaczone DUŻYMI
NIEBIESKIMI LITERAMI. Przyciski wielofunkcyjne (np. LINE UPDATE) są oznaczone
tylko jednym z opisów funkcji (np. tylko LINE).
Przycisk enter i menu kontekstowe są oznaczone jako: ENTER i UNDO.
W poniższej instrukcji słowo WARNING oznacza możliwość
wyrządzenia szkody pacjentowi i/lub operatorowi

Przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem wszystkie ostrzeżenia i uwagi w instrukcji
obsługi przed przystąpieniem do pracy z systemem.

Rozdział: Wstęp

Słowo CAUTION mówi o zachowaniu ostrożności, która jest
niezbędna w celu uniknięcia uszkodzenia sprzętu.
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Ekran dotykowy
Ekran dotykowy podzielony jest na kilka sekcji:




Panel badania, zawiera przyciski kontrolne niezbędne do wykonania
badania.
Panel uniwersalny, zawiera przyciski ustawień zaawansowanych.
Klawiatura alfanumeryczna, do wpisywania danych.

Wygląd ekranu dotykowego zależy od trybu pracy.
Wygląd Panelu podczas badania.

Rozdział: Informacje podstawowe

Ekran dotykowy podzielony na trzy główne obszary, tak jak pokazano na poniższej
grafice:
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Obszar

Funkcja

Graficzna
konwencja

Przycisk
przewijający

Obszar nawigacji
/Navigation Area/

Zakładki nawigacyjne

BRĄZOWE DUŻE
LITERY

-

SZARE DUŻE
LITERY

ADV >> /BASIC <<

CZARNE DUŻE
LITERY

ADV >> /BASIC <<

Zarządzanie
badaniem /Exam
Management/
Obszar parametrów
obrazu / Image
Parameters Area/

Przyciski do
zarządzania
badaniem (np.
rozpoczęcie badania,
zmiana głowicy lub
presetów etc...)
Przyciski i funkcje do
przeprowadzenia
badania.

Przyciski
Obszar parametrów obrazowania – wygląd

Przycisk wyłączony

Aktywny przycisk

Wybrany/ przyciśnięty
przycisk

Ciemny szary

Ciemny niebieski

Jasny niebieski

Przyciski z podmenu
Przyciski z ramką na około mają dedykowane podmenu: naciśnij
przycisk aby wyświetlić podmenu zezwalające na optymalizację
funkcji.

Rozdział: Informacje podstawowe

Przyciski mają inny kolor – w zależności od aktywnego statusu:
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Pokrętła
Poniżej ekranu dotykowego znajduje się sześć dźwigni, do których przypisane
są funkcje znajdujące się nad nimi.

Rozdział: Informacje podstawowe

Każda dźwignia może kontrolować dwie funkcje w
zależności od aktualnej modulacji. Dźwignia zmienia
wartość wyświetloną w górnej części.
Aby przełączyć funkcję wciśnij odpowiadający jej przycisk na
ekranie dotykowym: teraz dźwignia będzie zmieniała tą
funkcję.
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Wygląd panelu uniwersalnego
Ta część ekranu wykorzystywana jest do wyświetlenia zaawansowanych funkcji
badania, np. znaczniki ciała lub adnotacje.

Obszar
Obszar nawigacji
/Navigation Area/
Zarządzanie
badaniem
/Management Area/
Obszar parametrów
obrazu
/ Parameters Area/

Funkcja

Graficzna
konwencja

Przycisk
przewijający

Zakładki nawigacyjne

BRĄZOWE DUŻE
LITERY

-

SZARE DUŻE
LITERY

ADV >> /BASIC <<

CZARNE DUŻE
LITERY

ADV >> /BASIC <<

Podstawowe
przyciski aktywnej
modulacji
Więcej specyficznych
kontrolek wybranych
funkcji

Rozdział: Informacje podstawowe

Ekran dotykowy zorganizowany jest na trzy główne obszary.
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Klawiatura alfanumeryczna

Rozdział: Informacje podstawowe

Dedykowany przycisk wyświetlony jest w górnym prawym rogu ekranu dotykowego,
który aktywuje/ dezaktywuje wyświetlanie klawiatury ekranowej.
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eKnob
Każda dźwignia może być przypisana do przycisku EKNOB na panelu kontrolnym: w
tym przypadku pokrętło wokół tego przycisku oznacza przypisanie i aktywowanie
danej funkcji.
Przycisk EKNOB może być do większej ilości przycisków: aby zmienić wybrany
dźwignię wciśnij przycisk EKNOB.
Ten symbol jest wyświetlany jako jasnopomarańczowy na przycisku
na ekranie dotykowym, oznacza korelację z przyciskiem EKNOB.
Ten symbol, wyświetlany jako szary, na ekranie dotykowym może
być skorelowany z przyciskiem EKNOB.

eTouch
Przycisk ETOUCH umożliwia nagranie sekwencji klawiszy na ekranie dotykowym i na
panelu kontrolnym. Każda nagrana sekwencja (Makro) może być nazwana i zapisana
aby być dostępna jako osobliwy przycisk na osobliwym ekranie dotykowym.

Raz ustawiony ekran musi być przypisany do aktualnego presetu.

Rozdział: Informacje podstawowe

Ten przycisk przełącza między fabrycznym i osobliwym ekranem dotykowym.
Kiedykolwiek przycisk nie byłby przyciśnięty, MyLab automatycznie przełączy
sekwencję klawiszy.

10

Konfiguracja Menu
Opcja eTouch w MENU aktywuje menu konfiguracyjne, które jest zorganizowane na
dwa główne obszary:



Po lewej stronie lista wszystkich zapisanych osobliwych ekranów.
Po prawej stronie menu konfiguracyjne przycisku eTouch, pokazana na
poniższej grafice.





Po środku wygląd ekranu dotykowego.
Po prawej stronie menu do zapisania makro i do edycji indywidualnych
przycisków.
Na dole pola, gdzie indywidualne ekrany są nazywane i opisywane.

Rozdział: Informacje podstawowe

Menu ukazuje:
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Konfiguracja indywidualnych ekranów
Procedura:






Wciśnij przycisk MENU i wybierz opcję "eTouch".
Wybierz indywidualny widok ekranu wyświetlony po lewej stronie ekranu i
wciśnij EDIT żeby go zmodyfikować, lub CLONE aby zduplikować istniejący.
Jeśli jest to konieczne, ustaw kursor na polu NAME i wprowadź własną
nazwę i opis (pole NOTES).
Ustaw kursor na polu RECORDING i wciśnij START aby rozpocząć nagrywanie:
MyLab włączy obraz zamrożony.
W górnej prawej części ekranu widoczny jest migający komunikat:
Press eTouch to start recording
(Wciśnij przycisk eTouch aby rozpocząć nagrywanie).






Przygotuj MyLab do rozpoczęcia nagrywania, tylko przyciski które mają być
użyte mogą być wciśnięte.
Wciśnij przycisk ETOUCH aby rozpocząć.
Wciśnij ostateczną sekwencje klawiszy i aby zakończyć nagrywanie wciśnij
ETOUCH
Przesuń kursor na utworzony przycisk i wciśnij ENTER aby zmienić nazwę.

Wciśnij SAVE aby zapisać indywidualny ekran.

Rozdział: Informacje podstawowe

Aby dodać więcej spersonalizowanych przycisków, powtórz procedurę.
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Przypisanie do presetu
Procedura:





Wciśnij przycisk MENU, i wybierz opcję "RT PRESET".
Wybierz głowicę, aplikację a następnie indywidualny preset (wyświetlony po
lewej stronie ekranu) i wciśnij przycisk EDIT aby go modyfikować, lub CLONE
aby go powielić.
Jeśli to konieczne, umieść kursor w polu: NAME i wprowadź nazwę,
ewentualnie deskrypcję (pole NOTES).
W polu "eTouch" zaznacz docelowy ekran dotykowy
Wciśnij przycisk SAVE aby zapisać konfigurację.

Rozdział: Informacje podstawowe
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Rozpoczęcie badania
Ekran dotykowy

Rozdział: Informacje podstawowe

Ekran główny
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Procedura:
1.
2.
3.
4.

Wybór głowicy
Wybierz aplikację, zależną od wybranej głowicy.
Wybierz odpowiedni preset (nastawy).
Dane pacjenta i aplikacji mogą być wprowadzone za pomocą klawiatury na
ekranie dotykowym.
5. Wciśnij START EXAM aby rozpocząć badanie.

CURRENT - przywraca dane pacjenta wpisane podczas ostatniego badania.
PROBE - umożliwia wybór innej głowicy, aplikacji, presetu oraz ustawić nowy preset
lub zmodyfikować bieżący podczas badania.
PATIENT ID - Umożliwia wgląd i modyfikację danych pacjenta podczas badania.

Rozdział: Informacje podstawowe

Nie używaj przycisku PATIENT ID aby rozpocząć nowe badanie z
nowym pacjentem, ponieważ spowoduje to tylko zmianę danych
pacjenta. Aby aktywować nowe badanie należy użyć przycisku END
EXAM na panelu kontrolnym, a następnie po tej czynności rozpocząć
nową procedurę badania.
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Zakończenie badania.

Rozdział: Informacje podstawowe

Aby zakończyć badanie, wciśnij przycisk END EXAM: system wyświetli okno
zakończenia badania.
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Użytkownik ma możliwość symultanicznego zapisania badania na różnych nośnikach
w różnych formatach.
Pole
Local Archive
Lokalne archiwum
Native
Lokalny

Multimedia

Format
Format lokalny

Format lokalny
Zdjęcia:
BMP, PNG, JPEG
Klipy: AVI

DICOM

DICOM

Miejsce zapisu
- Wewnętrzna baza danych
- CD (R oraz RW)
- DVD (+R, -R, pojedyncza warstwa)
- Pamięć przenośna USB
- Sieć
- CD (R oraz RW)
- DVD (+R, -R, pojedyncza warstwa)
- Pamięć przenośna USB
- Sieć
- CD (R oraz RW)
- DVD (+R, -R, pojedyncza warstwa)
- Pamięć przenośna USB
- Sieć

Rozdział: Informacje podstawowe

Jeśli żadna z opcji nie zostanie zaznaczona, wszystkie dane zostaną usunięte.
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Rozdział: Optymalizacja obrazu

Optymalizacja obrazu
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Porady dla trybu B-Mode
Porady do optymalizacji obrazowania powierzchniowego

Polecenie

Funkcja

FOCUSES #

Częstotliwość emitowana
przez głowicę
Powiększenie obszaru
zainteresowania
Liczba ognisk

FOCUS POS

Pozycja ogniska

MVIEW

Analiza obrazu pod
różnymi kątami tzw.
Skrzyżowane ultradźwięki

FUNDAMENT/TEI
ZOOM

(dosępne z głowicami typu
liniowego I convex)

Akcja
Wybierz opcję RES
Powiększ obszar tak bardzo jak
potrzeba
Zwiększ liczbę ognisk
Przemieść ognisko w docelowe
miejsce
Zwiększ aby ukazać granice
narządu i marginesy struktury.

Porady do optymalizacji głębokich struktur.

Funkcja

Akcja

FUNDAMENT/TEI

Częstotliwość emitowana
przez głowicę

Wybierz opcję PEN

FOCUS POS

Pozycja ogniska

Przemieść ognisko w docelowe
miejsce

TGC (Potencjometry)

Wzmocnienie obrazu
POWER

Dostosuj indywidualne
obszary wzmocnienia
obrazu
Dostosowanie globalnego
wzmocnienia obrazu
(General gain)
Moc nadawana

Przesuń potencjometry w prawo
Przekręć zgodnie z ruchem
wskazówek zegara aby
wizualizować głębokie struktury
Zwiększ moc

Rozdział: Optymalizacja obrazu

Polecenie
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Porady do optymalizacji jakości przestrzennej

Polecenie
FUNDAMENT/TEI
MVIEW
(dosępne z głowicami typu
liniowego I convex)

FOCUSES #
DENSITY (dosępne z
głowicami typu liniowego I
convex)

Akcja
Wybierz opcję PEN
Zwiększ aby ukazać granice
narządu i marginesy struktury.
Zwiększ liczbę ognisk

Ilość wyświetlanych linii

Zwiększ ten parametr tak bardzo
jak potrzeba

wzmocnienie różnicy
między sąsiednimi
strukturami

Zwiększ wzmocnienie tak bardzo
jak potrzeba

MView może generować artefakty, szczególnie podczas badania jam.
Przesuń ognisko poniżej badanej struktury.

Rozdział: Optymalizacja obrazu

ENHANC

Funkcja
Częstotliwość emitowana
przez głowicę
Analiza obrazu pod
różnymi kątami tzw.
Skrzyżowane ultradźwięki
Liczba ognisk
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Porady jak zoptymalizować jakość kontrastu

Polecenie
Automatyczna
optymalizacja
TGC (Potencjometry)

Wzmocnienie obrazu

XVIEW

GRAY MAP #

DYN RANGE

Funkcja
Automatyczne
dostosowanie
Dostosuj indywidualne
obszary wzmocnienia
obrazu
Dostosowanie globalnego
wzmocnienia obrazu
(General gain)
Aktywacja algorytmu
XView w czasie
rzeczywistym
Mapa szarości używana
do zróżnicowania
odbieranych ech sygnału
Różnica między mało
intensywnym sygnałem i
bardzo intensywnym
sygnałem, który aparat
potrafi wyświetlić

Akcja
Aktywuj je
Przesuń potencjometry w prawo
Przekręć zgodnie z ruchem
wskazówek zegara aby
wizualizować głębokie struktury
Zmień aby dopasować
obrazowanie krawędzi tkanek
Wybierz lub zmodyfikuj krzywą
post – processingu
Zwiększ aby uzyskać wyższy
kontrast
Zmniejsz aby zmniejszyć kontrast

Porady jak zoptymalizować jakość ogólną

Funkcja

SIZE

Kąt skanowania

DEPTH

Pole widzenia głowicy

FOCUSES #

Liczba ognisk

DENSITY (dosępne z
głowicami typu liniowego I
convex)

Ilość wyświetlanych linii

Akcja
Zredukuj rozmiar tak bardzo jak
to potrzebne
Zredukuj głębokość tak bardzo
jak potrzeba
Jeśli to możliwe, ustaw jedno
ognisko
Zmniejsz ten parametr tak
bardzo jak potrzeba

Rozdział: Optymalizacja obrazu

Polecenie
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Porady dla M-Mode
Porady jak zoptymalizować ogólny kontrast

TGC (Potencjometry)

Wzmocnienie obrazu

GRAY MAP #

DYN RANGE

Funkcja
Dostosuj indywidualne
obszary wzmocnienia
obrazu
Dostosowanie globalnego
wzmocnienia obrazu
(General gain)
Mapa szarości używana
do zróżnicowania
odbieranych ech sygnału
Różnica między mało
intensywnym i bardzo
intensywnym sygnałem,
który może być
wyświetlony przez aparat

Akcja
Przesuń potencjometry w prawo
Przekręć zgodnie z ruchem
wskazówek zegara aby
wizualizować głębokie struktury
Wybierz lub zmodyfikuj krzywą
post – processingu
Zwiększ aby uzyskać wyższy
kontrast.
Zmniejsz aby zmniejszyć
kontrast.

Rozdział: Optymalizacja obrazu

Polecenie
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Porady dla Dopplera Kolorowego
Color Flow Mapping (CFM)
Porady jak zoptymalizować szybkie przepływy
Polecenie
CFM-STEER
SCALE
FREQUENCY
Wzmocnienie Dopplera
ACTION

Funkcja
Orientacja Dopplera
Częstotliwość powtórzeń
pulsu
Częstotliwość nadawcza
głowicy
Ogólne wzmocnienie
otrzymanego echa
sygnałów
Wybór kursora

Akcja
Dostosuj orientację obszaru CFM
optymalizując kąt cosΘ
Zmniejsz częstotliwość tak
bardzo jak to potrzebne
Zmniejsz częstotliwość tak
bardzo jak to potrzebne
Dostosuj wzmocnienie aby
zredukować zakłócenia
Dostosuj rozmiar bramki CFM,
najmniejsza jak tylko potrzebne

Porady jak zoptymalizować wolne przepływy

CFM-STEER
SCALE
FREQUENCY
Wzmocnienie Dopplera
FILTER

Funkcja
Orientacja Dopplera
Częstotliwość powtórzeń
pulsu
Częstotliwość nadawcza
głowicy
Ogólne wzmocnienie
otrzymanego echa
sygnałów
Wall filter

Akcja
Dostosuj orientację obszaru CFM
optymalizując kąt cosΘ
Zwiększ częstotliwość tak bardzo
jak potrzeba
Zwiększ częstotliwość tak bardzo
jak potrzeba
Zwiększ wzmocnienie aby
uzyskać odpowiednie
wypełnienie bramki kolorem
Zredukuj ten filtr tak bardzo jak
to potrzebne

Rozdział: Optymalizacja obrazu

Polecenie
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Porady jak zoptymalizować głębokie przepływy

Polecenie
CFM-STEER

Orientacja Dopplera

SCALE
FREQUENCY
Wzmocnienie Dopplera

Częstotliwość powtórzeń
pulsu
Częstotliwość nadawcza
głowicy
Ogólne wzmocnienie
otrzymanego echa
sygnałów
Wall filter

Akcja
Dostosuj orientację obszaru CFM
optymalizując kąt cosΘ
Zmniejsz częstotliwość tak
bardzo jak porzeba
Zmniejsz częstotliwość tak
bardzo jak porzeba
Zwiększ wzmocnienie aby
uzyskać odpowiednie
wypełnienie bramki kolorem
Zredukuj ten filtr tak bardzo jak
to potrzebne

Jeśli CFM-STEER jest ustawiony na wartość maksymalną, niektóre
artefakty mogą powodować ukazywanie kolorowych kropek. W takim
przypadku, zmniejsz pochylenie bramki o jeden stopień.

Rozdział: Optymalizacja obrazu

FILTER

Funkcja
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Porady dla Dopplera
Porady jak zoptymalizować szybkie przepływy
Funkcja

D-STEER

Orientacja Dopplera

PW
CW (w kariologii)

Fala Dopplera
Pulsacyjnego/Ciągłego

Doppler AUTOADJUST
SCALE
FREQUENCY
Wzmocnienie Dopplera

Automatyczna
optymalizacja
Częstotliwość powtórzeń
pulsu (PRF)
Częstotliwość nadawcza
głowicy
Ogólne wzmocnienie
otrzymanego echa
sygnałów

Akcja
Dostosuj orientację obszaru CFM
optymalizując kąt cosΘ
W zależności od aktywnej
aplikacji, aktywuj analizę
Dopplerowską poprzez
wciśnięcie odpowiedniego
przycisku
Aktywuj ją
Zwiększ PRF tak bardzo jak to
potrzebne
Zmniejsz częstotliwość tak
bardzo jak to możliwe
Zwiększ wzmocnienie aby
wyświetlić cały przepływ

Rozdział: Optymalizacja obrazu

Polecenie
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Porady jak zoptymalizować wolne przepływy

Polecenie
D-STEER
Doppler AUTOADJUST
SCALE
FREQUENCY

Funkcja
Orientacja Dopplera
Automatyczna
optymalizacja
Częstotliwość powtórzeń
pulsu (PRF)
Częstotliwość nadawcza
głowicy

BASELINE

Linia bazowa

FILTER

Wall filter

Akcja
Dostosuj orientację obszaru CFM
optymalizując kąt cosΘ
Aktywuj ją
Zmniejsz PRF tak bardzo jak to
porzebne
Zwiększ częstotliwość tak bardzo
jak to potrzebne
Przesuń linię bazową, aby
zredukować zjawisko aliasingu
Zredukuj ten filtr tak bardzo jak
to potrzebne

Porady jak zoptymalizować głębokie przepływy

D-STEER
Doppler AUTOADJUST
SCALE
FREQUENCY

Funkcja
Orientacja Dopplera
Automatyczna
optymalizacja
Częstotliwość powtórzeń
pulsu (PRF)
Częstotliwość nadawcza
głowicy

BASELINE

Linia bazowa

FILTER

Wall filter

Akcja
Dostosuj orientację obszaru CFM
optymalizując kąt cosΘ
Aktywuj ją
Zmniejsz PRF tak bardzo jak to
potrzebne
Zwiększ częstotliwość tak bardzo
jak to potrzebne
Przesuń linię bazową, aby
zredukować zjawisko aliasingu
Zredukuj ten filtr tak bardzo jak
to potrzebne

Rozdział: Optymalizacja obrazu
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Rozdział: Optymalizacja obrazu
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Rozdział: Pomiary, Arkusz pracy i Raport
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Pomiary
Pomiary mogą być wykonywane na obrazie zamrożonym, zapisanym lub na obrazach
z archiwum.

Pomiary ogólne
Wciśnij przycisk +...+ na konsoli lub +...+ na ekranie dotykowym aby aktywować menu
pomiarów ogólnych. Na ekranie dotykowym wyświetlona zostanie lista dostępnych
pomiarów, które są automatycznie dostosowane do aktualnego trybu, aplikacji i
presetu.

Pomiary zaawansowane
Wciśnij MEASEURE na konsoli lub MEASEURE na ekranie dotykowym aby aktywować
menu pomiarów zaawansowanych. Na ekranie dotykowym wyświetlona zostanie lista
dostępnych pomiarów, która jest automatycznie przypisana do aktualnego trybu,
aplikacji i głowicy.

W aparacie MyLab można w pełni skonfigurować pomiary ogólne i zaawansowane.
Jak wykonać pomiar:
Zarówno dla pomiarów ogólnych jak i zaawansowanych, na ekranie dotykowym
wyświetlane są dostępne pomiary: zaznacz odpowiedni pomiar poprzez naciśnięcie
odpowiedniego przycisku. Postępuj z instrukcjami na ekranie, ustawiając kursor za
pomocą trackballa i zatwierdź za pomocą przyciśnięcia ENTER.
Wartość mierzona jest wyświetlana po lewej stronie ekranu.

Rozdział: Pomiary, Arkusz pracy i Raport

Pomiary zaawansowane są zorganizowane w grupy, które odpowiadają specyficznym
strukturom anatomicznym. Gdy grupa zostanie wybrana, odpowiednia zakładka
zostanie wyświetlona a pomiar wystartuje automatycznie. Na ekranie dotykowym
wyświetlone zostaną dostępne pomiary dla danej grupy.
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Wykonane pomiary są zaznaczone za pomocą symbolu √ na ekranie dotykowym.
CLEAR - anulowanie wszystkich pomiarów z ekranu.
UNDO - przycisk kończący sesję, usuwa wszystkie dokonane pomiary.
ADD TO RP dodanie pomiaru podstawowego do raportu.

Arkusz pracy MyLab

Rozdział: Pomiary, Arkusz pracy i Raport

Przycisk WORKSHEET może być wciśnięty w dowolnym czasie w celu wyświetlenia
wyników wszystkich dokonanych pomiarów.
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Worksheet jest zorganizowany w strony, jedna strona dla każdej aplikacji
uporządkowane za pomocą odpowiednich zakładek. Każda strona aplikacji jest zatem
zorganizowana w sub-foldery, odpowiadające grupom pomiarów, zidentyfikowana za
pomocą odpowiednich zakładek.
Przyciski zlokalizowane na ekranie dotykowym umożliwiają nawigację między
arkuszami.
Pionowy pasek przesuwania może być użyty do przewinięcia wszystkich wykonanych
pomiarów w zaznaczonej grupie.

Usuwanie pomiaru:
W celu usunięcia pojedynczego pomiaru lub grupy pomiarów, umieść kursor na
krzyżyku wyświetlonym obok pojedynczego pomiaru i/lub grupy i wciśnij ENTER aby
potwierdzić.

MyLab Report

Jeśli system jest skonfigurowany z komputerem i drukarką, użyj przycisku drukowania
aby wydrukować raport.
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Przycisk REPORT może być wciśnięty w dowolnym momencie aby wyświetlić podgląd
wydruku raportu zawierającym dane pacjenta i wszystkie pomiary wykonane podczas
badania.
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MyLab Archiwum
Przycisk ARCHIVE daje dostęp do wewnętrznego archiwum MyLab.

Badania w archiwum są ułożone w porządku alfabetycznym. Symbol folderu,
pokazany liście archiwum, oznacza że badanie zawiera zdjęcie i/lub klip wideo.
Po prawej stronie ekranu wyświetlone są miniaturki: gdy zaznaczone jest więcej
badań, miniaturki odpowiadają odpowiedniemu zaznaczonemu badaniu.

Aby wyświetlić obraz z miniaturki na całym ekranie, umieść kursor na odpowiedniej
miniaturce i wciśnij ENTER.

Rozdział: Archiwum MyLab

OPEN automatycznie wyświetla zaznaczone badanie(a). Gdy więcej badań zostanie
zaznaczone, zakładki wyświetlone powyżej kolumn miniaturek umożliwiają dane z
przeglądanego badania.

33

Rozdział: Archiwum MyLab

Notatki

34

MyLabAlpha

Rozdział: MyLabAlpha
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