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Ważne informacje:  
 
 

MyLabSigma jest zgodny z dyrektywą dotyczącą urządzeń 
medycznych 93/42 / EEC wraz z kolejnymi poprawki i jest 
oznakowany znakiem CE. 

 
MyLabSigma jest urządzeniem należącym do klasy IIa zgodnie 

z Dyrektywą Urządzeń Medycznych. 
 
MyLabSigma jest zgodny z dyrektywą dotyczącą urządzeń 

radiowych 2014/53 / UE i posiada znak CE. 
 
MyLabSigma to urządzenie klasy 2 zgodnie z dyrektywą RED. 
 
Dla klientów z USA: prawo federalne USA ogranicza sprzedaż 

tego urządzenia do sprzedaży i użytkowania przez lub na zlecenie 
lekarza. 

Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji odnoszą 
się do ultrasonografów: MyLabSigma. 

 
W tym podręczniku wszystkie wyżej wymienione systemy są 

nazywane MyLab. 
O ile nie zaznaczono inaczej, części niniejszego podręcznika 

dotyczą wszystkich systemów. 

mailto:info@esaote.com
http://www.esaote.com/


Gwarancja 

 

Informacje zawarte w tym dokumencie są wyłączną własnością Esaote S.p.A. 
i są zastrzeżone. Reprodukcja lub dystrybucja w jakiejkolwiek formie jest 

ściśle 
zabroniona. Wszelkie prawa zastrzeżone. 
Wszystkie zrzuty ekranu, zdjęcia i grafiki w tym podręczniku służą tylko do 

opisu 
i może różnić się od tego, co widzisz na ekranie lub urządzeniu. 
Ten podręcznik został napisany z dbałością o dokładność wszystkich 
zawarte informacji, jednak Esaote nie ponosi odpowiedzialności za błędy lub 
pominięcia. 
Żadne tłumaczenia niniejszej dokumentacji nie są dozwolone bez zgody 
Esaote S.p.A. 
Informacje zawarte w tej dokumentacji mogą ulec zmianie bez uprzedniego 

powiadomienia. 
 
Znaki towarowe 

Wszystkie nazwy są własnością odpowiednich właścicieli i służą wyłącznie do 
celów  identyfikacji. 

 



EC – deklaracja zgodności 



 
Deklaracja zgodności RED 



 

 



 



 

WSTĘP  

Niniejsza instrukcja określa działanie systemu MyLab oraz opisuje pakiet dostępnych 

opcji.  
Niniejsza instrukcja składa się z następujących części: 

 Sekcja 1: Cechy systemu  

 Sekcja 2: Optymalizacja obrazu  

 Sekcja 3: Pomiary  

 Sekcja 4: Archiwizowanie 

Zaawansowane technologie takie jak 3D/4D opisane są w specjalnie dedykowanych i 

dodatkowych instrukcjach .  

W niniejszej instrukcji systemy kontrolne są oznaczone przy użyciu następujących 

oznaczeń graficznych:  

 Przyciski panelu operatora oznaczone są SZARYMI DUŻYMI LITERAMI  

 Przyciski ekranu dotykowego oznaczone są POGRUBIONYMI NIEBIESKIMI 

DUŻYMI LITERAMI  

 Przyciski software oraz funkcyjne ekranu dotykowego oznaczone są NORMALNYMI 

NIEBIESKIMI DUŻYMI LITERAMI  

 Przyciski software oraz opcje oznaczone są POGRUBIONYMI CZARNYMI DUŻYMI 

LITERAMI 

 Przyciski ekranu oznaczone są NORMALNYMI CZARNYMI DUŻYMI LITERAMI   

 

Przycisk zatwierdzający jest zawsze wskazany w podręczniku jako ENTER, natomiast 

klucz kontekstowy menu jako UNDO. 

Select/Click (Wybierz/Kliknij) oznacza ustawienie kursora za pomocą trackball (kuli 

sterującej) nad wybraną opcją i kliknięcie ENTER w celu potwierdzenia.  

Double click (Podwójne kliknięcie) oznacza ustawienie kursora za pomocą trackball nad 

wybraną opcją i podwójne wciśnięcie klawisza ENTER.  

Tap (Dotknij) oznacza dotknięcie palcem wybranej opcji na ekranie dotykowym.  

 

 
 



NOTE       W niniejszej instrukcji słowo NOTE wskazuje informacje o szczególnym         

 znaczeniu ale niezwiązane z zagrożeniem dla pacjenta czy operatora urządzenia.  

Upewnij się, że zrozumiałeś wszystkie ostrzeżenia i uwagi oraz obserwuj je.  

System MyLab posiada wiele konfiguracji i ustawień systemu. Wszystkie one są 

 opisane w niniejszej instrukcji ale nie każda z tych opcji może być odnosić się do 

 posiadanego oprogramowania.  

Cechy systemu są zależne od posiadanego oprogramowania, przetworników czy 

 typu badania. Nie każda z cech systemu jest dostępna we wszystkich krajach.  

Przechowuj instrukcję wraz z aparatem dla przyszłych wyjaśnień i odniesień. 

Wszystkie informacje zawarte w instrukcji są tożsame do systemów 

ultrasonograficznych ESAOTE: MyLab Omega oraz MyLab Sigma. 

O ile nie zaznaczono inaczej, sekcje tej instrukcji dotyczą wszystkich systemów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spis treści  

1. Adnotacje 

Adnotacje o dowolnym tekście 

Adnotacje zdaniem/słowem 

Słowniczek wyrazów 

Słowniczek zdań 

Edytowanie i przemieszczanie adnotacji 

Konfiguracja adnotacji 

Ustawienia dla wszystkich aplikacji 

Ustawienia dla wybranej aplikacji 

Konfiguracja słowniczka 

Organizacja słowniczka na ekranie dotykowym 

 

2. Znaczniki części ciała 

Aktywacja znaczników 

Konfiguracja znaczników 

Ustawienia dla wybranego znacznika 

Konfiguracja znaczników 

Konfiguracja znaczników na ekranie dotykowym  

 

3. Tworzenie protokołów 

Menu konfiguracji  

Dostępne akcje 

Ustawienia tworzenia 

Wybór typu / bazy  

Wybór typu / pomiaru  

Zarządzanie adnotacjami  

Zachowywanie sekwencji video 

Praca z protokołami  

 

4. Bezpieczeństwo 

Menu konfiguracji bezpieczeństwa 

Zakładka ustawień 

Zakładka użytkownika 

Bezpieczny dostęp do systemu  

Kontrola bezpieczeństwa dostępu  

Ochrona przed wirusami  

Ochrona przed złośliwym oprogramowaniem  

Polityka systemów MyLab w kwestii dokonywania poprawek  

Antywirus 

Firewall (zapora)  

 

 

5. Zdalny serwis 

Jak uzyskać dostęp do samodzielnego serwisu  

Wymagane warunki  

Połączenie z siecią 

Połączenie się ze zdalnym serwisem  



 

6. Użycie modułu prowadzenia igły  

Wyświetlanie prowadzenia igły  

Długość igły  

Po badaniu  

Sprawdzanie wyrównania igły  

Wzmocnienie obrazowania igły  

Biopsja: konfiguracja  

 

7. QPack  

Aktywacja QPack  

Analiza QPack na zamrożonym obrazie 

Analiza QPack na zarchiwizowanym obrazie 

Kontrolki ekranu dotykowego w QPack  

Intensywność krzywej  

Dezaktywacja QPack  

 

8. Przesyłanie video oraz monitor zewnętrzny  

Drugi monitor 

Fizyczne klonowanie 

Inteligentne klonowanie 

Przesyłanie video  

Ustawienia przesyłania video  

Zakładka Portal Web  

Zakładka przesyłania 

Aktywacja przesyłania  

 

9. Kable EKG  

Sprawdzenie kabli EKG  

Czyszczenie i dezynfekcja kabli EKG  

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ 

 

1 – ADNOTACJE 

Funkcja adnotacji zapewnia możliwość umieszczenia komentarzy oraz wskazanie 

strzałką obrazu celem zidentyfikowania struktury anatomicznej oraz jej położenia.  

 

Adnotacje mogą być aktywowane przez wybranie komentarza z dowolnego tekstu na 

klawiaturze QWERTY (adnotacje o dowolnym tekście) i/lub umieszczeniu wcześniej 

zdefiniowanych komentarzy które znajdują się w słowniczku poprzez wybranie  

ABC – ADNOTACJE (wybór przez zdanie lub przez słowo) 

Adnotacje mogą być dodawane zarówno w czasie rzeczywistym jak i na obrazie 

zamrożonym, podczas pomiaru, odtwarzając obraz ponownie lub przeglądając archiwum.  

Adnotacje pojawiają się na wszystkich zapisanych obrazach oraz sekwencjach video a 

także na wydrukach z badań.  

 

Kiedy adnotacje są aktywowane, system wyświetla następujący ekran dotykowy: 

 
Rys. 1-1: Adnotacje  

 
oraz następujące kontrolki (może być to zależne od typu wybranej adnotacji): 

BY WORD              

BY SENTENCE  

  

DELETE ALL     usuwa cały edytowany tekst. Ten sam przycisk musi być naciśnięty 

w celu usunięcia całego wyświetlanego tekstu.  

DELETE LAST WORD usuwa cały ostatnio edytowany tekst bez wychodzenia. 

Alternatywnie można aktywować adnotacje przez słowo lub całe 

zdanie. W celu poznania dalszych szczegółów należy się odnieść do 

następnego paragrafu.  



DELETE LINE usuwa cały rząd w którym umieszczony jest kursor bez wychodzenia. 

INSERT ARROW  po naciśnięciu wyświetla się strzałka, obracając gałkę obraca się 

strzałka. Należy umieścić strzałkę używając TrackBall oraz potwierdzić ostateczne 

położenie naciskając przycisk ENTER.  

OK zamyka adnotacje bez kasowania umieszczonego tekstu. 

SET HOME ustawia pozycję (HOME) dla adnotacji przy której znajduje się kursor.  

SCROLL w przypadku adnotacji z użyciem zdania, ta strzałka wyświetla listę słów 

Przycisk UNDO zamyka sesje adnotacji 

 

ADNOTACJE O DOWOLNYM TEKŚCIE  

Naciskając którykolwiek z alfanumerycznych klawiszy na klawiaturze QWERTY 

podczas badania automatycznie aktywację możliwość umieszczania tekstu, który 

umieszczony jest w pozycji HOME. Jeśli AUTOMATYCZNE ROZPOZNAWANIE 

SŁÓW jest niedostępne, podczas pisania, system MyLab rekomenduje słowo, 

dostępne w słowniczku, zaczynające się tymi samymi literami. Poruszając trackballem 

uaktywnia się słowniczek.  

Aby zatwierdzić zaproponowane słowo należy nacisnąć ENTER lub przejść do 

wpisywanego tekstu a następnie potwierdzić naciskając ENTER.  

Tekst może być umieszczony w dowolnym miejscu na polu obrazowania – w tym celu 

należy posługiwać się trackballem.  

 

ADNOTACJE Z UŻYCIEM ZDAŃ / ADNOTACJE Z UŻYCIEM SŁÓW 

 

Naciskając ABC można umieścić zarówno całe zdanie jak i pojedyncze słowo 

znajdujące się w słowniczku.  

System MyLab wyświetla słowniczek skojarzony z aktywnym w danym momencie 

presecie. Naciśnij przycisk APLIKACJE by otworzyć słowniczki dostępne dla innych 

aplikacji.  

 

Słowniczek słów 

By użyć danego słowa należy postępować zgodnie z procedurą:  

1. Naciśnij ABC – ADNOTACJE  

2. Jeśli to konieczne wybierz pożądane słowo ze słowniczka używając 

w tym celu klawisza nawigacyjnego  

3. Jeśli to konieczne przewiń pasek na ekranie dotykowym  

4. Naciśnij na wybrane słowo: będzie wyświetlane na ekranie w 

pozycji wyjściowej (HOME) lub po prawej stronie  ostatniego 

wpisanego słowa lub w pozycji kursora 

5. W zależności od ustawień Menu Konfiguracji Adnotacji, słowo 

może zostać umieszczone ostatecznie, można je również edytować i 

przesuwać. Naciśnij AKCJA by zmienić funkcje: 

 Jeśli słowo jest żółte a kursor jest aktywny może ono być 

edytowane 

 Jeśli słowo jest żółte i jest umieszczone w ramce może ono 

być przesuwane po ekranie przy użyciu TrackBall (kulki 

sterującej) 



 Jeśli słowo jest szare to znaczy, że zostało ono ostatecznie 

umiejscowione 

6. Edytuj słowo lub miejsce jego położenia a następnie kliknij ENTER 

w celu potwierdzenia ostatecznej pozycji.  

 

UŻYWANIE SŁOWNIKA ZDAŃ 

Przez zdanie rozumie się sekwencje 4 słów. Na panelu dotykowym system wyświetla listę 

dostępnych słów, zorganizowanych w kolumny: pierwsza kolumna składa się ze słów 

dostępnych dla pierwszego terminu w zdaniu, druga kolumna dla drugiego itd.  

Aby wybrać słowo w zdaniu: 

1. Naciśnij ABC - ADNOTACJE 

2. Jeśli jest to konieczne wybierz pożądane słowo ze słownika używając klawisza 

nawigacyjnego  

3. Dotknij każdego wybranego słowa aby umieścić je w zdaniu: zdanie wyświetlone jest 

na ekranie w odpowiedniej ramce. Jeśli liczba dostępnych słów jest większa niż ta 

która została wyświetlona wówczas, istnieje możliwość przewijania każdą kolumną 

używając opcji SCROLL.  

4. Zdania wyświetlane są na ekranie w ramce (chyba że FIX nie został wybrany jako 

Pierwsza Akcja Kursora w Menu Konfiguracji Adnotacji) 

5. Porusz TrackBall w celu umiejscowienia zdania, następnie naciśnij ENTER by 

potwierdzić jego ostateczną pozycję: zdanie zostanie umiejscowione a ramka zniknie.  

 

EDYTOWANIE I PRZEMIESZCZANIE  

Po potwierdzeniu adnotacji na ekranie, wciąż może ona być edytowana i przesuwana w 

inne miejsca.  

Edytowanie tekstu: Aby edytować dowolny tekst lub tekst w którym zostały użyte 

wybrane słowa (adnotacje dokonywane przy wyborze całych zdań nie mogą być edytowane): 

1. Ustaw kursor na tekście, który ma być edytowany i naciśnij ENTER w celu jego 

podkreślenia 

2. Jeśli jest to konieczne naciśnij ACTION aby przełączyć na tryb EDIT (odnieś się do 

paragrafu opisującego konfigurację adnotacji)  

3. Przesuń trackball na miejsce ustawienia kursora 

4. Użyj lewej/prawej strzałki na klawiaturze alfanumerycznej. Ustaw kursor na 

pożądanej pozycji by edytować tekst.  

5. Edytuj tekst i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia.  

Relokacja tekstu:  

Aby zmienić pozycję dowolnego tekstu, lub tekstu utworzonego z wykorzystaniem 

wybranych słów czy zdań 

1. Ustaw kursor na tekście, który ma być przemieszczany i naciśnij ENTER – tekst 

powinien zostać podświetlony oraz pojawi się w odpowiedniej ramce.  

2. Jeśli jest to konieczne naciśnij AKCJA by przełączyć na tryb MOVE (przenieś) 

(odnieś się do paragrafu opisującego konfigurację adnotacji)  

3. Użyj TrackBall by umiejscowić tekst na nowym miejscu, następnie naciśnij ENTER 

by potwierdzić jego ostateczną pozycję: zdanie zostało umiejscowione a ramka 

powinna zniknąć.  

KONFIGURACJA ADNOTACJI  



Naciśnij MENU a następnie ANNOT (adnotacje) żeby wejść w menu konfiguracji 

adnotacji. Jest ono zorganizowane w dwa główne obszary: lewa strona pokazuje listę 

wszystkich zapisanych adnotacji zorganizowanych według konkretnych aplikacji a 

prawa strona pokazuje menu konfiguracji słowniczka.  

 

 

ZAUWAŻ:  

Kiedy została wybrana aplikacja, preset FACTORY zachowuje wszystkie fabryczne 

adnotacje i usuwa wszystkie zmiany użytkownika wprowadzone do tej aplikacji.  

 

 

Menu konfiguracji słownika zmienia się w zależności od wyboru jaki został dokonany 

na pierwszej liście, (ALL APPLICATIONS (wszystkie aplikacje)  lub 

aplikacje/słownik użytkownika)  

 

USTAWIENIA DLA WSZYTSKICH APLIKACJI 

 

Kiedy ALL APPLICATIONS (wszystkie aplikacje) zostały wybrane, menu pozwala 

użytkownikowi na ustawienie następujących parametrów:  

 

 

PARAMETR  AKCJA 

FONT SIZE (rozmiar czcionki) ustawia rozmiar czcionki  

AUTOMATIC WORD 

RECOGNITION (automatyczne 

rozpoznawanie słowa)  

Umożliwia automatyczne 

rozpoznawanie słów 

DELETE WHEN UNFROZEN (usuń 

w trybie obrazowania rzeczywistego)  

Kiedy tryb ten jest włączony, tekst 

jest automatycznie usuwany tak szybko 

jak obrazowanie w czasie rzeczywistym 

zostanie wznowione 

TEXT REPLACEMENT ENABLED 

(możliwość przemieszczania tekstu) 

Kiedy tryb ten jest wybrany, nowe 

słowo umiejscawia się na pozycji HOME 

(początkowej) i jakiekolwiek istniejące 

słowo w tej pozycji jest słowem 

nadpisanym. Jeśli tryb ten nie został 

wybrany, nowe słowo jest umiejscowione 

po prawej stronie ostatnio wpisanego 

słowa a odstęp między nimi zostaje 

wpisany automatycznie.  

FIRST CURSOR ACTION (pierwsza 

akcja kursora)  

Jeśli TrackBall funkcjonuje w 

momencie gdy tekst jest podświetlony, 

tekst powinien się przemieszczać (opcja 

MOVE wyświetlana na ekranie) lub 

edytować (w opcji edycji tekst powinien 

znajdować się w ramce). Trzecią opcją 

jest opcja FIX która umiejscawia tekst i 

pozwala na wybranie nowego słowa.  



 

USTAWIENIA DLA KONKRETNYCH APLIKACJI 

Kiedy aplikacja/słownik użytkownika zostały wybrane w celu ich edytowania, menu 

konfiguracji zorganizowane jest w wewnętrzne foldery, wybieralne przy pomocy 

klawiszy wyświetlanych na górze menu.  

 
Rys. 1-2 Menu konfiguracji słownika 

 
 

Menu konfiguracji słownika pokazuje: 

 w centrum układu ekranu dotykowego. Oba moduły „adnotacje z użyciem 

słowa” oraz „adnotacje z użyciem zdania” mają swoje wyznaczone miejsce na 

ekranie dotykowym wybieralne za pomocą korespondujących z nimi klawiszy.  

 po prawej stronie wybranej aplikacji znajduje się lista wszystkich słów 

dostępnych we wszystkich słownikach, zorganizowana na listach w 

ustawieniach fabrycznych i spersonalizowanych użytkownika  

 na dole pola znajdują się nazwane i opisane spersonalizowane słowniki 

użytkownika.  

 

KONFIGURACJA SŁOWNIKÓW 

 

1. Wybierz moduł BY WORD (słowem) lub BY SENTENCE (zdaniem) 

2. Wybierz za pomocą trackballu pożądane słowo z listy znajdującej się po prawej 

stronie. Słowo może być wybrane zarówno przesuwając listę za pomocą TrackBall jak 

i również poprzez wpisanie go w pole wyszukiwania.  

3. Trzymając naciśnięty ENTER, unieś i przenieś na pożądaną pozycję na ekranie 

dotykowym; 

4. Dla każdego modułu, słowa mogą być zorganizowane na różnych poziomach. 

Wybierz pierwszą pożądaną PAGE (stronę) używając do tego trackballu a następnie 



unieś i przesuń słowo na wybraną stronę. Słowa które są zorganizowane na większej 

ilości stron lub poziomów mogą być przewijane/przesuwane zarówno w prawo jak i w 

lewo na ekranie dotykowym. Powtórz całą procedurę by dodać inne słowa.  

5. ADD WORD (dodaj słowo) pozwala na dodanie nowego słowa do słownika. 

Używając alfanumerycznej klawiatury wprowadź pożądane słowo i naciśnij ENTER 

w celu jego potwierdzenia. System automatycznie doda nowe słowo do 

spersonalizowanej listy użytkownika (CUSTOM). Aby usunąć spersonalizowane 

słowo ustaw kursor na słowie, które ma być usunięte i trzymając naciśnięty ENTER, 

przenieś słowo do kosza.  

 

ORGANIZACJA SŁOWNIKA NA EKRANIE DOTYKOWYM  

 

Słowa mogą być dowolnie umiejscawiane na ekranie dotykowym.  

 

Przesuwanie słowa:  
 

Używając TrackBall wybierz dane słowo i trzymając naciśnięty ENTER przenieś je w 

wybrane przez siebie miejsce. Zwolnij ENTER w celu potwierdzenia.  

 

 

Usuwanie słowa:  

 

Ustaw kursor na słowie, które ma zostać usunięte i trzymając naciśnięty ENTER przenieś 

je do kosza. 

 

 



 

ROZDZIAŁ 

 

2 – ZNACZNIKI CZĘŚCI CIAŁA 

 

 

Znaczniki ciała to schematyczne rysunki anatomicznych części. Wektor znajdujący się 

na znaczniku wskazuje pozycję głowicy. Aktywne znaczniki wraz ze znacznikami głowicy są 

wyświetlane na dolnej lewej części ekranu.  

 

 

AKTYWACJA ZNACZNIKÓW CIAŁA 

 

Znaczniki ciała mogą być aktywowane poprzez naciśnięcie przycisku BODYMARK 

(znaczniki ciała) zarówno w czasie rzeczywistym, w trakcie przeglądania zarówno badania 

jak i archiwum.  Po aktywacji, ekran dotykowy wyświetla grupę znaczników skojarzonych z 

aktywną aplikacją i presetem podczas gdy pasek nawigacyjny innych anatomicznych części 

jest wyświetlony o ile są one dostępne.  

Naciśnij na każdy z klawiszy by wyszukać znaczniki dostępne dla innych 

anatomicznych części ciała, przesuń pokrętłem w prawej dolnej części APPLICATIONS 

(aplikacje) (np. VASCULAR (naczyniowa)), by wyszukać znaczniki dostępne dla innych 

aplikacji.  

 

PROCEDURA 

1. Naciśnij BODYMARK (znacznik ciała) 

2. Jeśli to konieczne zmień aplikacje i/lub wybierz z biblioteki wybrany znacznik 

ciała 

3. Wybierz znacznik ciała na ekranie dotykowym: znacznik powinien zostać 

wyświetlony na ekranie 

4. W przypadku pracy w trybie dual (podwójnym, dzielenie obrazów), należy użyć 

przycisku LEFT (lewo) lub RIGHT (prawo) aby prawidłowo połączyć znacznik 

ciała z odpowiednim obrazem.  

5. Zwiększ/zmniejsz wymiar znacznika ciała pokręcając przyciskiem SIZE (rozmiar)  

6. Strzałka identyfikuje dokładną pozycję przyłożenia głowicy na znacznikach ciała 

7. Użyj przycisku ROTATE (obracaj) by obracać strzałką 

8. Naciśnij OK lub ENTER by zatwierdzić.  



Po potwierdzeniu, znacznik ciała może być przesuwany w każde inne miejsce na obrazie 

poprzez wybranie i przesunięcie go do nowej pozycji. Znaczniki ciała mogą być przenoszone 

nad adnotacjami i pomiarami, jeśli taka sytuacja ma miejsce, adnotacja umiejscawia się Pod 

znacznikiem ciała.  

 

Następujące czynności są dostępne: 

 

 

SET HOME po wyborze znacznika ciała, który ma zostać przeniesiony na 

obrazie, klucz ustawia się w początkowej pozycji (HOME) dla 

tego znacznika ciała, który znajduje się w aktualnej pozycji.  

 

SIZE zwiększa/zmniejsza rozmiar znacznika ciała 

 

DELETE 

BODYMARK 

wyjście bez wyświetlania jakichkolwiek znaczników ciała. Ten 

sam przycisk musi zostać naciśnięty aby usunąć wyświetlany 

znacznik  

 

 

 

Znaczniki ciała mogą być dodawane zarówno na zarchiwizowanych obrazach i 

sekwencjach ale nie są zapisywane na pozyskanych obrazach lub nagraniach video.  

 

 

KONFIGURACJA ZNACZNIKÓW CIAŁA 

 

 

Naciśnij MENU, następnie BODYMARKS (znaczniki ciała) by wejść w Menu 

Konfiguracji Znaczników. Jest ono zorganizowane w dwóch głównych strefach: lewa strona 

pokazuje listę wszystkich zapisanych w bibliotece znaczników ciała, zorganizowanych 

według aplikacji, prawa strona pokazuje menu konfiguracji znaczników.  

 

 

ZAUWAŻ: Kiedy została wybrana dana aplikacja, opcja FACTORY zachowuje 

wszystkie fabrycznie ustawione znaczniki ciała i usuwa wszystkie spersonalizowane 

ustawienia zapisane wcześniej dla danej aplikacji.  

 

 

USTAWIENIA DLA KONKRETNEJ APLIKACJI 

 

Kiedy aplikacja/spersonalizowany znacznik ciała został wybrany w celu jego edycji, menu 

konfiguracji zorganizowane jest według wewnętrznych folderów, wybieralnych w zależności 

od klawiszy wyświetlanych na górze menu.  

 

 

 

 

 



 
Rys. Menu konfiguracji znaczników 

ciała

 
 

Menu konfiguracji znaczników pokazuje: 

 w centrum ekranu dotykowego  

 po prawej stronie, wybrana aplikacji lista wszystkich dostępnych 

znaczników pogrupowanych według aplikacji 

 na dole znajduje się pole zawierające bibliotekę spersonalizowanych 

znaczników gdzie są one nazwane i opisane.  

 

Konfiguracja znaczników ciała: 

Aby stworzyć spersonalizowaną bibliotekę znaczników ciała, postępuj zgodnie z opisem:  

1. używając trackball przewiń listę aplikacji wyświetlaną po prawej stronie i kliknij na 

wybraną kombinację by uzyskać dostęp do wybranego znacznika 

2. wybierz pożądany znacznik ciała z listy znajdującej się po prawej stronie.  

3. Trzymając naciśnięty ENTER, przenieś i upuść dany znacznik na wybrana pozycję na 

ekranie dotykowym.  

4. Znaczniki mogą być zorganizowane na różnych poziomach: najpierw używając 

TrackBall wybierz odpowiednią stronę (PAGE), a następnie przenieś znacznik na tę 

stronę. Znaczniki zorganizowane na większej liczbie stron (poziomów) mogą być 

przesuwane w lewo/prawo na ekranie dotykowym.  

5. Powtórz procedurę by dodać inne znaczniki  

 

Organizacja znaczników ciała na ekranie dotykowym 

 

Znaczniki mogą być dowolnie pozycjonowane na ekranie dotykowym.  

 

Przemieszczanie znaczników:  



Używając TrackBall wybierz dany znacznik i trzymając ENTER wciśnięty przenieś go a 

odpowiednie miejsce. Zwolnij ENTER w celu potwierdzenia.  

Usuwanie znaczników:  

Ustaw kursor na znaczniku ciała, który ma zostać usunięty i trzymając naciśnięty ENTER 

wrzuć go do kosza.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ 

 

3 – PROTOKOŁY Z BADAŃ 

 

Ten rozdział wyjaśnia jak tworzyć i konfigurować protokoły.  

 

Menu Konfiguracji  

 

Protokół to sekwencja akcji która może być zdefiniowana przez użytkownika w celu 

wsparcia całej procedury. Protokoły są przydatne do: 

 

 Ułatwiają użytkowanie systemu MyLab 

 Współdziałają z klinicznymi wskazówkami  

 Zapewniają standard badań nawet jeśli wykonywane są przez różnych 

badających  

 

Protokoły składają się z kilku sesji spośród których każda sesja składa się z jednego lub 

więcej etapów. Każdy z etapów może być konfigurowany w zależności od podejmowanych 

akcji.  

 

 

Opcja ACQUISITION PROTOCOLS znajdująca się w MENU pozwala na dostęp do 

menu konfiguracji tychże protokołów.  

Menu zorganizowane jest w dwóch strefach. Lewa strona pokazuje listę aplikacji podczas 

gdy prawa strona pokazuje listę protokołów.  

 

Wszystkie zapisane protokoły zorganizowane są według aplikacji.  

 

 

Konfiguracja: 

 Aby stworzyć protokół, postępuj z następującą procedurą: 

 

- aby stworzyć całkiem nowy protokół, wybierz pożądaną aplikację z listy po lewej 

stronie i naciśnij przycisk NEW (nowy)  

 

- aby stworzyć nowy protokół na bazie już istniejącego protokołu, wybierz dany bazowy 

protokół z listy po lewej stronie i naciśnij przycisk CLONE (klonuj). Jeśli żaden protokół 

bazowy nie został wybrany, ten przycisk będzie zastąpiony przez przycisk NEW (nowy).  



 

Kiedy protokół został wybrany, również następujące opcje mogą zostać wybrane: 

 EDIT (edytuj) – by zmodyfikować wybrany protokół. Alternatywnie można ustawić 

kursor na wybranej opcji i nacisnąć ENTER 2 razy w celu dokonania jej wyboru.  

 REMOVE (usuń) – by usunąć wybrane protokoły 

 

 

JAK STWORZYĆ PROTOKÓŁ Z BADAŃ  

 

Kiedy opcja NEW lub CLONE została wybrana, powinno wyświetlić się następujące 

menu: 

 
 

Menu protokołów zorganizowane jest w trzech głównych strefach: 

 

 po lewej stronie znajduje się lista wszystkich sesji 

 

 po prawej stronie znajduje się lista wszystkich skonfigurowanych akcji 

zorganizowanych według etapów 

 

 na dole pola znajdują się spersonalizowane protokoły, które powinny być już 

nazwane i opisane.  

 

 

Sesja to wewnętrznie spójny protokół (zwykle przeznaczony dla konkretnych 

anatomicznych części)  

 

 

Prace przygotowawcze: przed stworzeniem protokołu sugerowane jest by:  

 



 listę wszystkich wymaganych etapów 

 zdecydować jak rozdzielić akcje między sesjami  

 ustanowić kolejność priorytetów i opcjonalne akcje w ciągu każdej sesji 

 stworzyć spersonalizowane pomiary jeśli jest to potrzebne 

 

 

Konfiguracja:  

 

po naciśnięciu funkcji NEW lub CLONE, postępuj zgodnie z procedurą  

 

1. Naciśnij przycisk NEW aby stworzyć nową sesję. Kilka sesji może być 

zdefiniowanych jako protokół 

2. Ustaw kursor w polu SESSION NAME (nazwa sesji) i używając klawiatury 

alfanumerycznej wpisz pożądaną nazwę 

3. Ustaw kursor w pozycji STEP NAME (nazwa etapu) i używając klawiatury 

alfanumerycznej wprowadź pożądaną nazwę 

4. Wybierz odpowiednią akcję z konkretnego menu. Pierwszym etapem każdej akcji jest 

zawsze SET ACQUISITION (ustaw protokół) i tylko te elementy mogą być 

modyfikowane (zobacz następny punkt)  

5. Naciśnij przycisk DETAILS w celu skonfigurowania właściwych parametrów  

6. Naciśnij NEW STEP (nowy etap) by rozpocząć tworzenie. Jeden lub kilka etapów 

mogą być zdefiniowane dla każdej sesji.  

7. Kiedy wszystkie etapy i sesje zostały zdefiniowane, naciśnij przycisk VERIFY 

PROTOCOL (weryfikuj protokół) by zatwierdzić spójność protokołów z 

praktycznego punktu widzenia 

8.  Ustaw kursor na miejscu na polu NAME (nazwa) i używając klawiatury 

alfanumerycznej  wprowadź wybraną nazwę dla protokołu i jego opis (pole NOTE)  

9. Naciśnij przycisk SAVE (zapisz) by zapisać protokół. Przed zapisaniem, weryfikacja 

protokołu powinna zostać przeprowadzona automatycznie.  

 

Przycisk CANCEL prowadzi do wyjścia z menu bez zapisywania nowego protokołu.  

 

 

ZAUWAŻ   Używaj krótkich pasków zarówno dla nazwy całej sesji jak i etapu od chwili 

kiedy wyświetlane są one jako „nazwa sesji – nazwa etapu” 

 

Kolejność akcji i etapów jest istotna w tworzeniu protokołów.  

 

Kiedy już został wybrany, każdy etap może być przesuwany do góry lub w dół 

właściwym przyciskiem znajdującym się po prawej stronie w celu jego modyfikacji.  

 

Kiedy już została wybrana, każda sesja może być przesuwana do góry lub w dół 

właściwym przyciskiem znajdującym się na dole.  

 

 

 

 



 

 

 

DOSTĘPNE AKCJE 

USTANAWIANIE BADAŃ  

 

Ta akcja pozwala na ustanowienie wybranego typu badań i typowych dla nich ustawień.  

 

 
 

Pole SUMMARY pozwala na wprowadzenie opisu dla czynności znajdującej się pod 

daną definicją. Ten opis jest jednym z używanych w kolumnie SUMMARY na głównym 

ekranie monitora.  

 

ACQUISITION MODE (moduł badania) pozwala na ustawienie pożądanego trybu 

badania. W zależności od wybranego trybu badania, różne parametry mogą być inaczej 

ustawiane.  

 

Dodatkową opcją jest pole ACQUISITION TAG które pozwala na dodawanie adnotacji 

lub usuwanie poprzednich adnotacji z ekranu.  

Jeśli wszystko zostało zrobione, należy nacisnąć OK by zapisać zmiany lub CANCEL by 

je odrzucić.  

 

 

 

 

 

 

 



 

WYBÓR RAM I POMIARÓW 

Ta czynność pozwala na wybranie pożądanej ramy i prowadzenie w niej wybranych 

pomiarów.  

 
 

 

Pożądany pomiar może zostać wybrany z listy pomiarów dostępnej dla aktywnej aplikacji. 

Lista pomiarów dzieli się na dwa główne typy: FACTORY (fabryczne) oraz CUSTOM 

(spersonalizowane).  

 

Opcja ADD NEW MEAS ON SAME IMAGE pozwala na przeprowadzenie innych 

pomiarów na tym samym obrazie.  

 

Kiedy opcje STORE IMAGE oraz MEASUREMENT są wybrane, mierzony Obraz jest 

automatycznie zapisywany w archiwum (nie ma potrzeby dodatkowego zapisywania).  

Jeśli wszystko zostało zrobione, należy nacisnąć OK by zapisać zmiany lub CANCEL by 

je odrzucić.  

 

 

 

ZARZĄDZANIE ADNOTACJAMI  

Ta czynność pozwala na umieszczanie na obrazie wybranych tekstów.  



 
Wypełnij pole ANNOTATIONS TO BE ADDED (adnotacje, które mają być dodane) 

tekstem, który ma być wyświetlany na ekranie. POSITION (pozycja) pozwala na 

skonkretyzowanie gdzie wcześniej zdefiniowana adnotacja ma być dodana.  

Kiedy wybrano opcje REMOVE ALL PREVIOUS ANNOTATIONS (usuń wszystkie 

poprzednie adnotacje), adnotacje są usuwane z ekranu.  

Jeśli wszystko zostało zrobione, należy nacisnąć OK by zapisać zmiany lub CANCEL by 

je odrzucić.  

 

Zapisywanie klipów video 

Ta czynność pozwala na zapisanie video w archiwum.  

Tylko pole SUMMARY jest obecne. Inne kontrolki nie powinny być dostępne.  

Jeśli wszystko zostało zrobione, należy nacisnąć OK by zapisać zmiany lub CANCEL by 

je odrzucić.  

 

 

PRACA Z PROTOKOŁAMI 

Kiedy protokoły zostały stworzone i skojarzone z przyciskiem eTouch, operator może z 

nimi pracować postępując zgodnie z następującą procedurą.  

1. Rozpocznij nowe badanie wprowadzając dane pacjenta, wybierając głowicę, aplikację 

i preset 

2. Naciśnij przycisk eTouch  

3. Wybierz na ekranie dotykowym pożądany protokół, protokół automatycznie powinien 

się uruchomić.  

Na dole po lewej stronie ekranu wyświetlane są zarówno aktualne sesje jak i etapy (w 

pierwszym rzędzie) i następna sesja (w drugim rzędzie).  

Naciskając ENTER możesz przejść przez kolejne etapy aktualnej sesji podczas gdy 

naciskając przycisk UNDO możesz pominąć te etapy i przejść do następnej sesji.  



ROZDZIAŁ 

 

4- SECURITY 

 

Dostęp do systemu, w szczególności w celu ochrony archiwum, może być zarezerwowany 

dla upoważnionych użytkowników. W tym przypadku wszyscy użytkownicy muszą 

wprowadzić hasło do systemu i by dostać się do danych w archiwum. Dostęp pod warunkiem 

wprowadzenia hasła pozwala na zabezpieczenie zarządzania archiwum: dane mogą być 

odtwarzane i modyfikowane tylko przez upoważniony personel.  

 

Ten rozdział zapewnia informacje o zabezpieczeniach oferowanych przez system MyLab 

oraz opisuje jak zdefiniować listę upoważnionych użytkowników.  

 

Ten rozdział opisuje również środki ostrożności wprowadzone przez system MyLab i 

sugerowane przez firmę ESAOTE by uniknąć ataków ze strony wirusów.  

 

Istnieje również możliwość przypisania różnych profili użytkowników do różnych 

systemów konfiguracji.  

 

 

MENU KONFIGURACJI BEZPIECZEŃSTWA 

 

Dwa różne konta są dostępne: konto administratora i użytkownika.  

 

Administrator systemu może decydować o tym kiedy aktywować dostęp do zarządzania 

bezpieczeństwem. Kiedy jest to dostępne on lub ona uzyskuje dostęp do menu konfiguracji 

zarządzania bezpieczeństwem w celu tworzenia, dodawania, modyfikowania i definiowania 

profili dostępu. Administrator może ustanowić awaryjny dostęp do systemu (dostęp bez 

hasła). Może również zostać zdefiniowana większa liczba administratorów.  

Aby dostać się do Menu Konfiguracji Bezpieczeństwa naciśnij przycisk MENU a 

następnie SECURITY, system powinien wyświetlić ekran logowania gdzie należy 

wprowadzić dane administratora: USER NAME (nazwa użytkownika) oraz PASSWORD 

(hasło). Wprowadź je i naciśnij LOGIN by dostać się do menu konfiguracji.   

 

ZAUWAŻ  Początkowa nazwa administratora i jego hasło to: ADMINISTRATOR i 

MYLAB. Zmień te dane jeśli zarządzanie bezpieczeństwem zostało aktywowane.  
 

 

Menu konfiguracji zorganizowane jest w dwóch tabelach: 

SAVE zapisuje i aktywuje wszystkie ustawienia 



CANCEL powoduje wyjście z menu bez zapisywania nowych ustawień 

TABELA USTAWIEŃ 

Tylko administrator może uzyskać dostęp do tej opcji: 

 

 
Tabela 4-1 Ustawienia dostępne w tabeli ustawień 

OPCJA DZIAŁANIE 
INACTIVITY TIME DISABLING 

LOGING (DAYS)  

ustaw czas (w dniach) po których konto 

automatycznie wygaśnie 

PASSWORD MINIMUM LENGTH ustaw minimalną liczbę znaków w haśle 

(maximum 20) 

PASSWORD EXPIRATION (DAYS) ustaw czas po jakim nastąpi wygaśnięcie 

hasła (w dniach) 

LOCKING TIMEOUT (MINUTES)  ustaw czas po jakim system zostanie 

zablokowany (w minutach)  

DISABLE EMERGENCY ACCESS zaznaczenie tej opcji uniemożliwia 

dostęp w trybie awaryjnym   

DISABLE ACCESS CONTROL  zaznaczenie tej opcji uniemożliwia 

dostęp  

 

EXPORT LOG:    EXPORT SECURITY LOG zachowuje wszystkie zewnętrzne 

systemy bezpieczeństwa baz danych. Wszystkie konfiguracje (ustawienia i użytkownicy) i 

dostęp do panelu bezpieczeństwa (patrz niżej) są zapisane na dysku USB w folderze 

MYLABUSERMANAGEMENT. Ta procedura może być używana jako kopia zapasowa do 

konfiguracji bezpieczeństwa lub by skopiować je do innego systemu MyLab z 

kompatybilnym oprogramowaniem.  

 

TABELA UŻYTKOWNIKA 

Żeby uzyskać dostęp do menu konfiguracji naciśnij:  

 EDIT żeby edytować wybrany profil użytkownika 

 NEW USER by dodać nowy profil  

 REMOVE by usunąć wybrany profil użytkownika  

 

 

 
Tabela 4-2 Ustawienia dostępne w tabeli użytkownika 

 

Field Action  

USER NAME nazwa użytkownika 

FIRST NAME pierwsze imię 

MIDDLE NAME drugie imię 

LAST NAME nazwisko  

ASSIGN PASSWORD przypisane hasło  

CONFIRM NEW PASSWORD potwierdź nowe hasło  

ENABLED TO CONFIRM THE 

CONFIGURATION  

kiedy ta opcja umożliwia 

potwierdzenie konfiguracji  

CHANGE PASSWORD AT NEXT 

LOGIN  

zmień hasło przy następnym 

logowaniu, wymaga od użytkownika 

wprowadzenia nowego hasła przy 



kolejnym logowaniu   

ADMINISTRATOR  kiedy ta opcja jest zaznaczona, daje 

użytkownikowi uprawnienia 

administratora 

ENABLED  kiedy ta opcja jest zaznaczona 

umożliwia użytkownikowi dostęp do 

systemu  

 

Konto użytkownika identyfikowane jest za pomocą nazwy użytkownika, 

nazwiska,  pierwszego imienia i drugiego imienia.  

 

ZAUWAŻ: Nazwisko będzie wymagane przez system podczas logowania.  

 

Różne profile użytkownika mogą być odpowiednio zdefiniowane: 

 Użytkownik z pełnymi uprawnieniami (pole ENABLED TO CONFIRM THE 

CONFIGURATION jest zaznaczone) 

 Użytkownik z ograniczonymi uprawnieniami (pole ENABLED TO CONFIRM 

THE CONFIGURATION nie jest zaznaczone) 

W pierwszym przypadku użytkownik może zmieniać wszelkie kliniczne i systemowe 

ustawienia, w drugim przypadku użytkownik nie może modyfikować następujących presetów: 

 Kliniczne ustawienia (przycisk PRESET MANAGER jest nieaktywny)  

 Ustawienia czasu rzeczywistego (opcja REAL TIME PRESETS znajdująca się w 

menu nie jest wyświetlana) 

 Ustawienia drukowania (opcja PRINTER znajdująca się w menu nie jest wyświetlana)  

 Ustawienia IMPORT/EXPORT (odpowiednia opcja znajdująca się w menu nie jest 

wyświetlana) 

 Ustawienia DICOM (odpowiednia opcja znajdująca się w menu nie jest wyświetlana) 

 Ustawienia trybu 3D (odpowiednia opcja znajdująca się w menu nie jest wyświetlana) 

Zarówno Administrator jak i Użytkownik mają dostęp do archiwum, zarówno jeśli chodzi 

o podgląd badania jak i całego archiwum.  

 

BEZPIECZNY DOSTĘP DO SYSTEMU 

Kiedy nie są spełniane wymogi bezpieczeństwa, by dostać się do systemu wymagane jest 

hasło. Z chwilą uruchomienia system wymaga wprowadzenia nazwy użytkownika oraz hasła.  

Dostęp w trybie awaryjnym: Kiedy opcja dostęp w trybie awaryjnym jest włączona, 

badanie może zostać przeprowadzone (przycisk EMERGENCY) bez wprowadzania nazwy 

użytkownika i hasła. Dostęp w trybie awaryjnym umożliwia przeprowadzenie badania i 

zachowanie wszystkich obrazów w archiwum badań, ale nie pozwala na dostęp do archiwum 

(klucz ARCHIVE).  

 

ZAUWAŻ  Badania wykonywane w trybie awaryjnym zapisywane są w trybie 

awaryjnym. Tylko upoważnione osoby mają dostęp do tych badań.  

 

 

Wylogowanie i zamykanie:  



przycisk LOGOUT jest wyświetlany w oknie Start Exam (zacznij badanie). System jest 

wprowadzony w system standby poprzez naciśnięcie tego przycisku i może być 

reaktywowany poprzez wprowadzenie nazwy użytkownika i hasła.  

Przycisk LOCK jest wyświetlany w czasie rzeczywistym, w trakcie badania i korzystania 

z archiwum. Hasło jest wymagane by odblokować system.  

User Menu: Opcja CHANGE PASSWORD (zmień hasło) w MENU pozwala na zmianę 

hasła dla danego użytkownika.  

ACCESS SECURITY CONTROL 

Kiedy opcja ta jest niedostępna, system zabezpieczenia tworzy tzw. log file (plik 

logowania nazwany UserManagementLog.txt) śledzący każdy dostęp do systemu (dostęp do 

logowania). Pozwala to administratorowi systemu na wypełnienie regulacji dot. 

bezpieczeństwa, które wymagają tego rodzaju logowania.  

Plik logowania może być również uważany za mający właściwą kompletność, 

integralność i niezmienność.  

 

Completeness (kompletność): Plik logowanie jest tworzony automatycznie i 

archiwizowany wewnętrznie przez system MyLab: ten plik powinien być uważany za 

kompletny i może być przeniesiony na nośnik USB.  

Inalterability (niezmienność): System MyLab jest uważany za system zamknięty: 

zwykły użytkownik (włączając w to system administratora) nie może modyfikować 

zawartości pliku logowania: to gwarantuje jego niezmienność.  

Integrity (integralność): Ponadto system jest zawsze w stanie eksportować ten pliku w 

celu zweryfikowania jego integralności.  

 

OCHRONA PRZED WIRUSAMI  

Jak każdy inny system komputerowy, MyLab może być narażony na ataki ze strony 

złośliwych wirusów. Termin „złośliwe” odnosi się do oprogramowania (czasami nazywanego 

wirusy, konie trojańskie, robaki) zaprojektowane tak by infiltrować lub zniszczyć system 

komputerowy bez wiedzy jego właściciela. Teoretycznie złośliwe oprogramowanie może 

wpływać na operacje przeprowadzone przez system w różny sposób: może prowadzić do 

usunięcia plików systemu, a co za tym idzie do zatrzymania jego funkcjonowania, może 

również doprowadzić do złamania zabezpieczeń oprogramowania, co pozwoli osobom 

nieupoważnionym na dostęp do danych zawartych w systemie. W systemie obrazowania 

medycznego, takim jak system MyLab, może to prowadzić do naruszenia prywatności 

badanych pacjentów lub zniszczyć wszystkie bazy danych dotyczące przeprowadzonych 

badań.  

Niestety, tak jak to jest w przypadku wszystkich innych systemów komputerowych, 

wewnętrzne środki bezpieczeństwa nie są w stanie zapewnić całkowitej ochrony systemu 

przed złośliwym oprogramowaniem. Z tych względów użytkownik musi być świadomy 

środków zapobiegawczych oraz musi poznać jakie jest najlepsze podejście w pracy z 

systemem MyLab tak by zachować jak najlepsze środki ostrożności.  

 

Zainfekowanie złośliwym oprogramowaniem  

Szkodliwe oprogramowanie może dostać się do systemu poprzez wprowadzenie programu 

zawierającego załadowane wirusy. Taki program może być wprowadzony do systemu 

zarówno świadomie jak i przez przypadek. W normalnych warunkach system MyLab nie 



pozwala na celowe i świadome wprowadzanie innych oprogramowań niż te, które fabrycznie 

zostały zainstalowane: jedynym wyjątkiem jest sytuacja instalowania drukarki.  

Podczas instalowania drukarki, system MyLab może wymagać konkretnych plików 

instalacyjnych drukarek, jeśli takie nie są akurat dostępne, należy zwrócić się z tym faktem do 

ESAOTE.  

Poza tymi operacjami, system MyLab powinien być uważany za system zamknięty: aby 

zapewnić maksymalny poziom zabezpieczeń, wprowadzenie innego oprogramowania z 

innych urządzeń peryferyjnych jest niemożliwe.  

 

 

UWAGA !!! Zawsze należy używać urządzeń peryferyjnych (USB, CD, DVD) z 

bezpieczną zawartością (urządzenia używane tylko w systemach chronionych przed 

złośliwym oprogramowaniem)  

 

 

ZAUWAŻ    Każda inna operacja inna niż te, które zostały opisane w niniejszej 

instrukcji, nie jest autoryzowana przez ESAOTE. Każde zarażenie systemu wirusami 

spowodowane przez nieautoryzowane działanie jest uważane za zniszczenie systemu na 

skutek nieprawidłowego działania użytkownika.  

 

Polityka aktualizacji zabezpieczeń systemu operacyjnego MyLab  

Złośliwe oprogramowanie może również zostać wprowadzone do systemu poprzez 

połączenie z siecią danych, prowadzące do zniszczenia systemu operacyjnego. Z tego 

względu jest niezwykle istotne by instalować tak szybko jak to możliwe odpowiednie środki 

zapobiegawcze które są wprowadzane przez producenta systemu operacyjnego.  

Systemem operacyjnym w tym przypadku jest Windows 10. ESAOTE zawiera w 

oprogramowaniu MyLab wszystkie środki ostrożności, które są wprowadzane przez 

producenta systemu operacyjnego: stanowi to zapewnienie, że środki te nie uszkodzą systemu 

MyLab i że są one zatwierdzone przez ESAOTE.  

Co najmniej co 6-8 miesięcy, ESAOTE powinno wprowadzić nowe oprogramowanie, 

zawierające wszystkie zabezpieczenia wprowadzone przez firmę MICROSOFT.  

Antywirus  
ESAOTE nie instaluje oprogramowania antywirusowego ponieważ mogłoby to wpływać 

na działanie systemu MyLab: by takie oprogramowanie było naprawdę skuteczne należy je 

skonfigurować w taki sposób by nie ograniczało ono znacznie zasobów systemu, zwłaszcza 

przeprowadzania badań w czasie rzeczywistym. Co więcej żaden antywirus nie może być 

efektywny jeśli jest ciągle uaktualniany (prawie każdego dnia). Jak wyjaśniono wyżej, każda 

aktualizacja powinna być zaaprobowana przez ESAOTE by zyskać pewność, że nie wpłynie 

ona negatywnie na działanie systemu MyLab.  

 

Firewall  

Jest wysoce zalecane by zamknąć dostęp złośliwego oprogramowania pochodzącego z 

sieci: z tego powodu wszystkie nieużywane porty sieciowe są zamknięte w systemie MyLab.  

By zminimalizować zagrożenie płynące z sieci, urządzenia medyczne oparte na systemach 

komputerowych, takie jak MyLab, powinny być połączone tylko z odpowiednio 

zarządzanymi sieciami danych np. z siecią która jest odizolowana od innych zewnętrznych 



sieci za pomocą odpowiednich zapór sieciowych i która nie jest używana do łączenia z 

obcymi urządzeniami (takimi jak laptopy pochodzące z innych oddziałów itp.)  

 

 

UWAGA:   Zawsze sprawdź czy sieć jest chroniona przed złośliwym 

oprogramowaniem.  

 

 

By zapewnić całkowitą ochronę systemu MyLab przed atakami ze strony sieci 

internetowych, ESAOTE sugeruje używanie bezagentowych systemów ochronnych i 

prewencyjnych: są to systemy, które działają jak zapora sieciowa chroniąc komputer przed 

złośliwym oprogramowaniem z zewnątrz, ale również sprawdzają sieci wewnętrzne, nie 

wymagając przy tym instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania.  

W przypadku gdy niezbędne są dalsze informacje należy skontaktować się z firmą 

ESAOTE.  

 

PRAWIDŁOWE ZARZĄDZANIE DANYMI PERSONALNYMI PACJENTÓW 

ESAOTE rozwija swoje systemy, włączając w to również system MyLab, mając na celu 

zapewnienie swoim klientom zwiększoną jakość bezpieczeństwa i by usprawnić współpracę z 

klientami tak by wspomóc ich wysiłek wkładany w ochronę bezpieczeństwa i działania 

zgodne z prawami dot. ochrony prywatności (takimi jak ustawa HIPAA w Stanach 

Zjednoczonych, GDPR w Europie czy PRC Prawa dot. bezpieczeństwa w sieci w Chinach).  

Modyfikacje dot. danych personalnych pacjentów są bardzo drażliwymi czynnościami 

jako, że mogą prowadzić do naruszenia ich prywatności lub nieprawidłowej diagnozy 

medycznej.  

 

 

OSTRZEŻENIE     Modyfikacje dot. danych personalnych pacjentów mogą 

doprowadzić do nieprawidłowej diagnozy Medycznej, poprzez: 

- niespójność obrazów i związanych z nimi danymi personalnymi (np. błędne 

powiązanie danych osobowych jednego pacjenta z danymi dotyczącymi drugiego 

pacjenta) 

- niespójność pomiędzy danymi zapisanymi na obrazie diagnostycznym, i 

modyfikowanymi w systemie, a danymi obecnymi na tym obrazie przechowywanym w 

formie wydrukowanej lub przesłanym za pomocą sieci i zapisanym na wymiennych 

nośnikach.  

 

 

 

OSTRZEŻENIE    Jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika by przechowywać 

prawidłowo pliki zawierające dane pacjentów, gwarantując tym samym właściwe 

zarządzanie tymi danymi i poszanowanie dla danych personalnych pacjentów.  

 

 

Jest niezwykle ważne by wziąć pod uwagę liczbę różnych zasad dot. korzystania z 

wymiennych nośników danych używanych do przechowywania obrazów: przestrzegania tych 

wymogów umożliwia prawidłowe tworzenie i przechowywanie baz danych pacjentów.  

Należy zawsze sprawdzić stan danego nośnika danych: na przykład zadrapania na płytach 

CD czy DVD czynią je niezdatnymi do przechowywania danych pacjentów.  



 Należy używać nośników danych o dobrej jakości  

 Należy zapewnić właściwą ochronę i przechowywanie takich nośników (zgodne z 

zaleceniami producenta)  

 

 

UWAGA    Jest wyłączną odpowiedzialnością użytkownika by chronić nośniki 

danych na których przechowywane są wszelkie dane. Nośniki te powinny być chronione 

przed niedozwolonym do nich dostępem lub nieprawidłowym użyciem przez osoby 

postronne. Działania takie mają na celu ochronę bezpieczeństwa i prywatności 

pacjentów.  

 

 

 

Zapisywanie obrazów na nośnikach danych w regularnych odstępach czasu już od 

pierwszego użycia systemu, daje użytkownikowi możliwość stworzenia kopii badań i 

przechowywanie ich w bazie na dysku twardym.  

 

 

 

ZAUWAŻ    

Zapisywanie obrazów na nośnikach może być używane jako kopia zapasowa, ale nie 

może być traktowane jako sposób na długoterminową archiwizację, która wymaga wielu 

rożnych procedur i odpowiednich środków.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ   

 

5 – ZDALNY SERWISOWY DOSTĘP DO APARATU  

 

 
Ten rozdział opisuje jak uzyskać dostęp do zdalnego serwisowego dostępu oferowanego 

przez ESAOTE.  

 

 

JAK UZYSKAĆ ZDALNY SERWISOWY DOSTĘP DO APARATU 

Opcja zdalnego serwisu znajdująca się w MENU pozwala personelowi serwisowemu na 

dostęp do systemu MyLab.  

 
Kiedy jest on aktywny, personel serwisowy może zdalnie współdziałać z użytkownikiem i 

systemem widząc ekran i znajdujące się na nim pliki.  

Wymogi wstępne 

System MyLab może być połączony z trybem zdalnego dostępu tylko gdy: 

 Sieć została odpowiednio skonfigurowana (odnieś się do rozdziału w tej sekcji aby 

uzyskać dalsze informacje)  

 System jest podłączony do sieci  

 



ZAUWAŻ    Sugeruje się by połączyć komputer z siecią administratora ponieważ 

zgodnie z charakterystyką sieci będzie wymagane ustanowienie połączenia zdalnego.  

 

 

POŁĄCZENIE Z SIECIĄ  

 

Przed połączeniem się z serwisem, rekomenduje się weryfikacje połączenia zgodnie z 

następującą procedurą:  

1. Należy skonfigurować sieć 

2. Podłączyć system do sieci  

3. W menu należy wybrać opcję REMOTE CONTROL  

4. Należy nacisnąć CHECK CONNECTION (sprawdź połączenie). Jeśli połączenie 

działa prawidłowo powinna wyświetlić się następująca wiadomość:  

 
 

POŁĄCZENIE ZE ZDALNYM SERWISEM  

 

Tylko posiadając odpowiednio zweryfikowane połączenie z siecią można skontaktować 

się z serwisem w celu udzielenia pomocy. Personel serwisu zapewni dwa kody PIN, które 

będą umożliwiały dostęp do odpowiedniego menu.  

 

UWAGA   Kody PIN mają ograniczony czas ważności: należy skontaktować się z 

serwisem tylko po podłączeniu systemu do sieci  

 

                   Kody PIN mogą zostać użyte tylko raz.  

 

Procedura 

1. Zweryfikuj połączenie naciskając przycisk CHECK CONNECT  

2. Wprowadź dwa kody PIN do dwóch głównych pól używając w tym celu 

klawiatury alfanumerycznej  

3. Naciśnij CONNECT (połącz)  

System wyświetli następujące menu:  



 
 

 

To menu pozwala na prowadzenie konwersacji z personelem serwisu: pole wiadomości 

może używane do wymieniania wiadomości z serwisem.  

Naciśnij przycisk DISCONNECT (rozłącz) lub ustaw kursor na ikonce X i naciśnij 

ENTER by opuścić panel zdalnego serwisu.  

 

 

OSTRZEŻENIE    Podczas pracy ze zdalnym panelem, urządzenie NIE MUSI BYĆ 

UŻYWANE do celów diagnostycznych lub do skanowania ale może być również 

używane do celów testowych  w przypadku gdy jest to wymagane przez personel 

serwisu.  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ROZDZIAŁ 

 

6 – UŻYWANIE MODUŁU WIZUALIZACJI IGŁY  

 

 
Szeroka gama produktów firmy ESAOTE może być wyposażona w opcjonalne zestawy 

służące do wprowadzania igły.  

 

 

OSTRZEŻENIE Należy używać tylko zestawów igieł i akcesoriów zaaprobowanych 

przez ESAOTE. Należy w tej kwestii odnieść się do instrukcji „Głowice i materiały 

eksploatacyjne” w celu zapoznania się z kompletną listów zalecanych produktów i 

zasadami ich montowania. Niezatwierdzone zestawy igieł mogą nie być dostosowane do 

głowic firmy ESAOTE co zagraża bezpieczeństwu pacjenta i może prowadzić do jego 

zranienia.  
 

 

MyLab, wykorzystując zestawy biopsyjne, jest w stanie wyświetlić wszystkie wskazówki 

podczas wykonywania badania ultrasonograficznego w czasie rzeczywistym oraz wskazać jak 

wygląda droga prowadzenia igły. Można korzystać z tych wskazówek upewniając się tym 

samym, że igła wprowadzana jest w odpowiedni sposób.  

Moduł BIOPSY (biopsja) dostępny jest tylko łącznie z trybem B-MODE, CFM oraz z 

aktywną głowicą do której dołączony został odpowiedni zestaw.  

 

 

Przeczytaj starannie instrukcje „Głowice i materiały eksploatacyjne” 

by uzyskać szczegółowe informacje jak prawidłowo i bezpiecznie trzymać 

głowicę, jak prawidłowo i bezpiecznie zamontować adapter igły  oraz jak 

bezpiecznie przeprowadzić biopsję.  

 

 

 

WYŚWIETLANIE PROWADZENIA IGŁY  

 

 

Moduł wizualizacji igły może być aktywowany w obrazach typu B-MODE, CFM, w 

trybie podwójnym (dual), Dual-CFM i innych podobnych formatach.  



 

UWAGA              Procedura biopsji jest włączona tylko w modułach B-Mode oraz 

CFM.  

 

 

UWAGA         By używać modułu biopsji również w modułach CnTI lub elastografii, 

należy aktywować moduł biopsji jeszcze przed wejściem w któryś z tych modułów.  
  

OSTRZEŻENIE  Procedura biopsji musi być przeprowadzana jedynie podczas 

obrazowania w czasie rzeczywistym. Nie wykonuj procedury biopsji jeśli igła nie jest 

widoczna. Nigdy nie poruszaj igłą gdy obraz jest zamrożony.  

 

 

 

 

OSTRZEŻENIE  Adapter należy zamontować postępując zgodnie z instrukcjami 

wydanymi przez producenta zestawu biopsyjnego. Przed wprowadzeniem igły 

biopsyjnej, należy się upewnić, że orientacja uchwytu igły biopsyjnej jest taka sama jak 

orientacja uchwytu głowicy. 

 

 

OSTRZEŻENIE Przed wykonaniem biopsji, należy sprawdzić poprawność 

zamontowania i ustawienia igły biopsyjnej. Należy również sprawdzić czy kąt 

wprowadzania igły jest taki sam jak ten który został wybrany przez użytkownika w 

programie. Wprowadzenie igły biopsyjnej Pod innym katem niż ten wybrany przez 

użytkownika w systemie może narazić na ryzyko bezpieczeństwo pacjenta.  

 

 

 

Procedura:  

1. Jeśli jest to konieczne, zabezpiecz głowicę za pomocą nakładki zgodnie z instrukcjami 

wydanymi przez producenta 

2. Zamontuj igłę biopsyjną do głowicy, postępując zgodnie z całą procedurą.  

3. Połącz głowicę z systemem.  

4. Rozpocznij nowe badanie ustawiając optymalne parametry obrazu oglądanej 

przestrzeni i drogi prowadzenia igły biopsyjnej.  

5. Naciśnij BIOPSY, potem zgodnie z głowicą i zestawem który jest używany, wybierz 

– o ile to konieczne – odpowiedni przycisk zawierający nazwę zestawu biopsyjnego 

(przycisk GUIDE NAME, np. ABS424).  

6. Jeżeli dostępny jest więcej niż jeden kąt wprowadzenia igły, wtedy będą one 

wyświetlane obok przycisku GUIDE NAME (za pomocą przycisku ANGLE 

DEGREE (stopień kąta) który wskazuje ile stopni ma dany kąt np. 25
o 

 

7. Jak tylko zostanie dokonany wybór kąta, system MyLab wyświetli przewidywaną 

ścieżkę prowadzenia igły biopsyjnej (w postaci kanału, linii lub na oba te sposoby – 

patrz dalej w tym rozdziale). Kropki rozmieszczone są co każde 0,5 cm. Wybrany kąt 

pokazywany jest na ekranie obok punktu wprowadzenia głowicy.  

 

 

 



 

 

 

 
Rys. 6-1 Przewidywana droga wprowadzania igły biopsyjnej 

 
 

 

OSTRZEŻENIE   Ścieżka wyświetlana na ekranie zapewnia tylko wskazanie 

oczekiwanej drogi wprowadzania igły, zgodnie z wybranymi parametrami. Zawsze podczas 

wprowadzania igły biopsyjnej do ciała pacjenta należy uważnie obserwować obraz 

ultrasonograficzny w czasie rzeczywistym w celu uniknięcia jakichkolwiek odchyleń od 

pożądanej drogi wprowadzania igły.  

 

 

8. Naciśnij OK. by wyświetlić  polecenia modułu; system czasowo wstrzyma inne 

moduły, za wyjątkiem modułu B-MODE, CFM, Dual, Dual-CFM oraz wszystkie 

pokrewne formaty; naciśnij CANCEL by wrócić do czasu rzeczywistego bez 

wyświetlania jakichkolwiek linii. 

9. Wybierz nowe, sterylne, proste igły, które pasują wielkością do średnicy zestawu 

biopsyjnego jaki ma być używany 

10. Prowadź igłę do kanału biopsyjnego i wykonał biopsję przesuwając igłę przez kanał w 

kanale biopsyjnym dopóki igła nie dosięgnie pożądanego punktu.  

 

 

 OSTRZEŻENIE   Zawsze zweryfikuj czy cała powierzchnia igły, od punktu 

wprowadzenia aż do miejsca docelowego nie zawiera jakichkolwiek anatomicznych struktur 

które mogły być dotknięte lub uszkodzone narażając tym samym pacjenta na ryzyko.  

 

 



OSTRZEŻENIE  Jeśli igła nie jest wprowadzana przewidywaną drogą, należy przerwać 

badanie i skontaktować się z przedstawicielem ESAOTE 

 

 

OSTRZEŻENIE  Cienkie igły mogą się zgiąć podczas pobierania tkanek 

 

 

OSTRZEŻENIE:  Szumy i artefakty mogą zniekształcać obrazowanie igły które może 

być nieprawidłowe w stosunku do rzeczywistego położenia igły biopsyjnej. Należy się za 

każdym razem upewnić, że igła wprowadzana jest zgodnie z oczekiwaną ścieżką. 

 

 

OSTRZEŻENIE: Na pewnej głębokości skanowania punkt wprowadzenia igły 

biopsyjnej lub nawet igła jako taka może nie być wyświetlana. W formacie Dual przestrzeń 

gdzie igła nie jest widoczna jest większa. Zawsze należy używać głębokości skanowania i 

formatu, które pozwolą na zachowanie widoczności igły.  

 

 

OSTRZEŻENIE: Podczas skanowania struktur unaczynionych, należy wyświetlać 

położenie igły zawsze wraz z aktywnym trybem CFM tak by naczynia krwionośne mogły być 

dobrze widoczne i by uniknąć ich uszkodzenia przez igłę. Po rozpoznaniu optymalnej strefy 

przeprowadzenia biopsji, można wyłączyć tryb CFM by uzyskać maksymalną widoczność 

igły.  

 

 

11. Naciśnij BIOPSY ponownie by ustawić linię prowadzącą i zakończyć 

procedurę.  

12. Wyrzuć igłę po jej użyciu.  

 

PO PRZEPROWADZENIU BADANIA  

 

Kiedy procedura przeprowadzenia biopsji została zakończona, należy usunąć igłę i 

przystawkę biopsyjną z głowicy. Wyczyść wszystkie akcesoria zgodnie z zaleceniami 

zapisanymi w instrukcji „Głowice i materiały eksploatacyjne”.  

SPRAWDZENIE WYRÓWNANIA PRZYSTAWKI BIOPSYJNEJ  

 

Należy wykonać sprawdzenie równości przystawki biopsyjnej przed jej pierwszym 

użyciem. Procedura pozwoli za pomocą systemu sprawdzić czy głowica i przystawka 

biopsyjna prawidłowo ze sobą działają.  

1. Zamontuj przystawkę biopsyjną na głowicy, postępując zgodnie z instrukcjami.  

2. Podłącz głowicę do systemu.  

3. Rozpocznij nowe badanie ustawiając odpowiednie parametry obrazowania dla 

otrzymania optymalnego obrazu danej przestrzeni oraz drogi wprowadzania igły 

biopsyjnej.  

4. Zanurz głowicę w zbiorniku wody do dozwolonego limitu (odnieś się do instrukcji 

Głowice i materiały eksploatacyjne).  



5. Naciśnij BIOPSY, następnie zgodnie z ustawieniami głowicy i przystawki biopsyjnej, 

wybierz o ile jest to konieczne, odpowiedni przycisk z nazwą zestawu biopsyjnego 

(przycisk GUIDE NAME) 

6. Kiedy możliwy jest więcej niż jeden kąt wprowadzenia igły, dostępne kąty będą 

wyświetlane obok przycisku GUIDE NAME (przycisk ANGLE DEGREE 

wskazujący wartość kątową podaną w stopniach)  

7. Jak tylko wybór zostanie dokonany, system wyświetli przewidywaną ścieżkę 

prowadzenia igły (poprzez kanał, linię lub używając obu tych metod – patrz dalej w 

tym rozdziale).  

8. Naciśnij OK. aby wyświetlić komendy modułu; system tymczasowo wstrzyma 

wstrzyma inne moduły, za wyjątkiem modułu B-MODE, CFM, Dual, Dual-CFM oraz 

wszystkie pokrewne formaty; naciśnij CANCEL by wrócić do czasu rzeczywistego 

bez wyświetlania jakichkolwiek linii. 

9. Wybierz nowe, sterylne, proste igły, które pasują wielkością do zestawu biopsyjnego 

jaki ma być używany 

 

OSTRZEŻENIE     Przed rozpoczęciem zawsze upewnij się, że przystawka została 

prawidłowo zamontowana i że igła została wprowadzona do odpowiedniej przystawki 

zgodnie z wybranym kątem.  

 

 

10. Wprowadź igłę do kanału biopsyjnego i przesuń ją w dół do wody do momentu kiedy 

obraz ultrasonograficzny ukaże się na ekranie.  

11. Sprawdzaj igłę podczas jej wprowadzania, postępując zgodnie z instrukcjami 

wskazanymi na ekranie.  

 

OSTRZEŻENIE     Jeśli igła nie jest wprowadzana zgodnie z wytyczoną ścieżką, 

przerwij procedurę i skontaktuj się z przedstawicielem ESAOTE.  

 

 

WZMOCNIENIE OBRAZOWANIA IGŁY  

Moduł wzmocnienia obrazowania igły jest opcjonalną możliwością pozwalającą na lepszą 

wizualizację igły w czasie rzeczywistym. Wyświetlany obraz jest połączeniem standardowego 

obrazu w trybie B-MODE oraz w trybie sterowanym gdzie stopień jasności igły jest 

zwiększony.  

Opcja ta jest dostępna w trybie B-Mode dla głowic L3-11, L 4-15 oraz L 8-24 (we 

wszystkich aplikacjach za wyjątkiem kardiologicznej)  

Wzmocnienie obrazowania igły można aktywować/dezaktywować naciskając NEEDLE 

ENHANCE; kiedy moduł ten jest aktywny, na obrazie powinna wyświetlać się żółta linia a 

dodatkowe przyciski powinny być widoczne na ekranie dotykowym.  

 

OVERLAP – aktywuje/dezaktywuje nakładanie widoku sterowania igłą na wzmocniony 

obraz.  

10
o 

/ 20
o
 / 30

o
 / 40

o 

LEFT/RIGHT       naciśnij te przyciski by ustawić stronę wprowadzania igły (LEFT lub 

RIGHT) i zgodnie z tym pochyleniem, obracaj pokrętłem by zdefiniować prowadzenie igły. 

Cztery wartości są dostępne 10
o 
/ 20

o
 / 30

o
 / 40

o
.  

 



ZAUWAŻ     Dla prawidłowego funkcjonowania algorytmu jest konieczne by ustawić 

właściwą stronę i kąt przed wprowadzeniem igły. Nieprawidłowe ustawienie tych 

parametrów może doprowadzić do uszkodzenia struktur anatomicznych.  

 

OSTRZEŻENIE  Należy zweryfikować czy w chwili gdy tryb wzmocnienia 

wizualizacji igły jest włączony, wszystkie anatomiczne struktury a także miejsce 

docelowe biopsji są widoczne.  

 

OSTRZEŻENIE Algorytm wzmocnienia igły pracuje w części całego obrazu w trybie 

B-MODE. Głównym celem wzmocnienia igły jest by zwiększyć pewność co do drogi 

prowadzenia igły i wprowadzenia jej do tkanki. Obraz nie zawiera końcówki igły, z 

uwagi na różne powody, może ona być na zewnątrz wzmacnianego obrazu.  

 

 

KONFIGURACJA BIOPSJI  

 

Naciśnij MENU, następnie GENERAL SETUP (ogólne ustawienia), by uzyskać dostęp 

do folderu BIOPSY.  

Menu BIOPSY VIEW TYPE pozwala na ustawienie typu wskazania prowadzenia igły 

który ma zostać nałożony na obraz podczas przeprowadzania procedury biopsji. Wyboru 

można dokonać pomiędzy kanałem (BIOPSY CHANNEL VIEW), pojedynczą linią 

(BIOPSY NEEDLE VIEW) lub oba (BIOPSY CHANNEL/NEEDLE VIEW).  

Po wyborze możesz potwierdzić i zachować ustawienia (SAVE) lub wyjść z MENU nie 

zapisując żadnych ustawień (CANCEL).  
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8 – PRZESYŁANIE VIDEO I EKRAN ZEWNĘTRZNY  

 
Zawartość ekranu w systemie MyLab może być replikowana na zewnętrznym urządzeniu 

i być widoczna dla innych obserwatorów.  

 

Przesyłanie może być możliwe poprzez: 

 Połączenie zewnętrznego monitora z systemem MyLab 

 Przesłane video na każde inne urządzenie, które jest połączone z tą samą siecią  

 

DRUGI MONITOR  

 

System MyLab posiada mini port pozwalający na podłączenie zewnętrznego wejścia 

HDMI lub monitora DVI.  

  
OSTRZEŻENIE  Monitor zewnętrzny nie może być używany do celów 

diagnostycznych.  

ZAUWAŻ Przed podłączeniem zewnętrznego monitora lub jakiegokolwiek 

urządzenia peryferyjnego odnieś się do wymogów bezpieczeństwa wyszczegółowionych 

w niniejszej instrukcji.   

 

W zależności od typu drugiego monitora, może on być replikowany jako PHYSICAL 

CLONE lub SMART CLONE; te ustawienia mogą zostać wprowadzone naciskając ikonę w 

prawym górnym rogu ekranu dotykowego.  

 



Rys. 8-1 Ustawienia 

monitora  

 

 

Physical Clone (klonowanie fizyczne)  

 

Kiedy zewnętrzny monitor posiada te same parametry co monitor MyLab (1920x1080), 

obraz na zewnętrznym monitorze wyświetlany jest dokładnie w taki sposób w jaki jest 

wyświetlany na monitorze MyLab. Oznacza to, że dokładnie to co widoczne jest na ekranie 

aparatu USG będzie też widoczne na monitorze zewnętrznym. 

 

Smart Clone (inteligentne klonowanie)  

 

Jeśli zewnętrzny monitor posiada inne parametry niż te którymi cechuje się monitor 

MyLab (np. są wyższe lub niższe) obraz może być przystosowany do innych rozwiązań. 

Kiedy taka sytuacja ma miejsce, wiadomość na ekranie MyLab poinformuje użytkownika, i 

zależnie od rozwiązań dostępnych na ekranie zewnętrznym, poziome i/lub pionowe czarne 

paski mogą być dodane do obrazu.  

 

ZAUWAŻ W przypadku klonowania inteligentnego, pojawiające się wiadomości 

wyświetlane na ekranie MyLab, nie będą wyświetlane na zewnętrznym monitorze.  

 

Przesyłanie video 

System MyLab zapewnia przesyłanie video w czasie rzeczywistym co pozwala na 

monitorowanie badań ultrasonograficznych. Do samego końca obraz USG przesyłany jest za 

pośrednictwem  sieci do której podłączone są komputery, smartphony i tablety.  

 
OSTRZEŻENIE  Przesyłany obraz nie może być używany do celów 

diagnostycznych.  

USTAWIENIA PRZESYŁU VIDEO  



Dostęp do ustawień przesyłania danych może być uzyskany poprzez naciśnięcie MENU, 

następnie przycisku PORTAL gdzie są dostępne dwie opcje: WEB PORTAL lub 

STREAMING.  

 

Fig 8 -2 Ustawienia portalu Web 

 
 

Pierwsze dwa rzędy pokazują ADDRESS systemu MyLab na dwa sposoby: jako adres IP 

(pierwszy rząd) oraz jako nazwę komputera (drugi rząd). W drugim rzędzie ta sama 

informacja jest wyświetlana jako kod QR. Należy użyć jednej tych opcji by dostać się do 

ustawień przesyłu jakimi dysponuje przeglądarka z której się korzysta.  

 

STREAMING PASSWORD (hasło przesyłania) to hasło niezbędne do zdalnego dostępu 

do przesyłania. Będzie ono wymagane przez przeglądarkę by rozpocząć połączenie. Hasło jest 

losowo generowane przez system MyLab i jest wysoce zalecane by zmodyfikować je zaraz po 

pierwszym użyciu. Przytrzymaj naciśnięte „oko” znajdujące się po lewej stronie by zobaczyć 

hasło a następnie je edytować. Potwierdź hasło używając przycisk znajdujący się po prawej 

stronie.  

 

MAX CLIENT NUMBER to maksymalna liczba połączeń, która może zostać 

ustanowiona. W celu zachowania przepustowości, maksymalna dostępna liczba to 5, ale 

można ją zredukować wedle własnych preferencji.  

 

ZAUWAŻ   Maksymalnie 5 urządzeń może zostać podłączonych w tym samym czasie w 

celu zachowania przepustowości.  

 

 

 

 

 

 

 



TABELA PRZESYŁANIA 

 
Fig 8-3 Ustawienia przesyłu 

 
 

Kiedy przycisk ENABLE STREAMING jest zaznaczony, możliwe jest przesyłanie przez 

sieć tego co jest widoczne na ekranie MyLab. Należy wziąć pod uwagę, że poprzez 

umożliwienie przesyłania, sygnał zostanie rozdzielony na zewnętrzne urządzenie połączone z 

systemem MyLab. Należy również zadbać o to, by na urządzeniu zewnętrznym widoczny był 

przebieg badania i podstawowe dane pacjenta i że mogą być one cyfrowo odtwarzane. By 

zabezpieczyć dodatkowo prywatność pacjenta należy zaznaczyć opcję ENFORCE PRIVAY 

(zwiększ prywatność) by uniknąć sytuacji w której będą przesyłane dane osobowe pacjenta. 

 

Kiedy została zaznaczona opcja FULL SCREEN STREAMING, oba obrazy 

ultrasonograficzne i powiązane z nimi informacje znajdujące się na ekranie są wyświetlane na 

obrazie, podczas gdy włączony jest przycisk US REGION STREAMING, tylko oba obrazy 

ultrasonograficzne  są wyświetlane.  

 

Jeśli posiadane połączenie ma ograniczoną przepustowość, można zmniejszyć liczbę 

przesyłu używając opcji FRAMES PER SECOND (15 to maksymalna dozwolona liczba) oraz 

opcji JPEG QUALITY by zoptymalizować przepływ obrazu.  

 

 

AKTYWOWANIE PRZESYŁANIA 

 

Kiedy przesyłanie danych zostało umożliwione poprzez zaznaczenie opcji ENABLE 

STREAMING w tabeli przesyłania, naciśnięcie przycisku STREAM rozpocznie przesyłanie.  

 

ZAUWAŻ Możliwość przesyłania danych występuje tylko w następujących 

przeglądarkach: Chrome, Safari, Firefox i Edge   



 

Kiedy włączona została opcja wzmożonej ochrony danych osobowych (enforce privacy) 

niektóre informacje takie jak: lista badań znajdujących się w archiwum, nie będzie 

udostępnienia przez wzgląd na ochronę danych. Kiedy okna zawierające tego typu będą 

wyświetlane na ekranie MyLab, na drugim urządzeniu zostanie wyświetlony czarny obraz 

wraz z wiadomością „streaming on hold” (przesyłanie wstrzymanie)  

 

ZAUWAŻ   Należy pamiętać o tym, że podczas przesyłania danych (obrazów czy video)  

mogą one być nagrywane przez innych.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ZAŁĄCZNIK A – KABLE EKG  
 

Kable EKG, które są dostarczane przez ESAOTE zawierają przewody, które są 

wyposażone w odpowiednie wtyczki.  

 

NUMER OPIS  

141003100 3 przewody EKG – w kolorze czarnym, 

żółtym i czerwonym (zgodne ze standardami 

IEC) 

141011200 3 przewody pediatrycznych kabli EKG - 

w kolorze czarnym, żółtym i czerwonym 

(zgodne ze standardami IEC) 

141003101 3 przewody EKG – w kolorze czarnym, 

zielonym i białym (zgodne ze standardami 

AHA) 

a. IEC – Międzynarodowa Komisja Elektrotechniczna 

b. AHA – Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne  

 

Każdy przycisk elektrody może zostać użyty w kablach EKG. ESAOTE rekomenduje 

używanie elektrod Ag/AgCl. Należy uważnie zapoznać się z instrukcją producenta by 

prawidłowo używać wszystkie elektrody.  

 

SPRAWDZANIE KABLI EKG 

 

Sprawdzanie kabli EKG i ich wtyczek powinno odbywać się w regularnych odstępach 

czasu.  

Należy odłączyć kable od systemu i sprawdzić czy nie ma tam jakiś zadrapań lub pęknięć.  

 

ZAUWAŻ    ESAOTE rekomenduje wymienić kable EKG jeżeli tylko zauważy się na 

nich jakiekolwiek uszkodzenia.  

 

CZYSZCZENIE I DEZYNFEKCJA KABLI EKG  

 

Należy okresowo czyścić zarówno kable jak i ich podłączenia tak by zachować je w 

sprawności do pracy.  

 

OSTRZEŻENIE  Nigdy nie należy czyścić i dezynfekować kabli kiedy są one jeszcze 

podłączone do systemu.    

 

WYPOSAŻENIE: Środki wymienione w poniżej tabeli będą niezbędne do 

przeprowadzenia okresowej konserwacji produktu.  

CIDEX OPA jest zarezerwowaną marką firmy Johnson&Johnson  

 



ŚRODEK  PRZEZNACZENIE  

Połączenie rozpuszczonego mydła i wody  Czyszczenie kabli EKG i ich przewodów 

CIDEX OPA Dezynfekcja kabli EKG i ich przewodów 

Wskazane przez producenta  Dezynfekcja elektrod 

 

Procedura czyszczenia:  

1. Odłącz kable od systemu 

2. Delikatną ściereczką wytrzyj kurz znajdujący się na połączeniach kabli  

3. Wyczyść kable  i ich przewody przez pocieranie ich delikatną szmatką zwilżoną w 

wodzie z rozpuszczonym detergentem.  

4. Wysusz kable i przewody pocierając je delikatnie suchą szmatką.  

 

Procedura dezynfekcji: Złącza kabli EKG (które są połączone z elektrodami) mogą być 

zdezynfekowane przy użyciu środka CIDEX OPA, postępując zgodnie z poniższym 

instrukcjami producenta: 

 

1. Odłącz kable od systemu  

2. Wyczyść kable i ich złącza 

3. Zanurz złącza kabli EKG w środku CIDEX OPA. Podczas używania substancji 

dezynfekującej należy postępować ostrożnie zgodnie z instrukcjami producenta.  

 

UWAGA    Nie wolno zanurzać kabli EKG. Kable te nie są wodoodporne, Aby 

zdezynfekować złącza kabli EKG (te które są dołączone do elektrod) należy zanurzyć tylko 

złącza i kawałek przewodu w środku dezynfekującym (jak najbliżej złącza). Nie wolno 

dopuścić do tego by łącznik pomiędzy kablem a aparatem uległ zamoczeniu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 

OPTYMALIZACJA 

OBRAZU  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Spis treści  
 

1. Tryb B-MODE i jego optymalizacja  

Aktywacja trybu B-MODE 

Kontrolki w trybie B-MODE 

Podstawowe kontrolki  

Zaawansowanie kontrolki  

Kontrolki działające w trybie zamrożonym  

Tryb ułatwiony  

Joystick  

Prawy joystick  

Lewy joystick  

Optymalizacja wyświetlania trybu B-MODE  

 

2. Tryb M-MODE i jego optymalizacja 

Aktywacja trybu M-MODE 

Kontrolki w trybie M-MODE 

Podstawowe kontrolki  

Zaawansowanie kontrolki  

Joystick  

Lewy joystick  

Optymalizacja skanowania w trybie M-MODE 

 

3. Tryb Doppler i jego optymalizacja 

Aktywacja trybu Doppler 

Kontrolki w trybie Doppler 

Podstawowe kontrolki  

Zaawansowanie kontrolki  

Joystick  

Lewy joystick  

Optymalizacja skanowania w trybie Doppler 

 

4. Tryb Color Doppler i jego optymalizacja 

Aktywacja formatu Color Doppler 

Kontrolki w trybie CFM i Power Doppler 

Podstawowe kontrolki  

Zaawansowanie kontrolki  

Kontrolki w trybie zamrożonym 

Joystick  

Lewy joystick  

Optymalizacja skanowania w trybie Color Doppler 

Q-MODE – M CFM MODE 

Aktywacja formatu Q-MODE 
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1 – KONTROLKI TRYBU B-MODE I JEGO 

OPTYMALIZACJA  

 
Tryb B-Mode zapewnia dwuwymiarowe obrazy różnych organów skanowanych 

ultradźwiękami.  

 

AKTYWACJA TRYBU B-MODE  

System automatycznie rozpoczyna pracę w trybie B-MODE zaraz po rozpoczęciu 

badania. Tryb B-MODE może być ponownie wyświetlany z każdego innego modułu – 

w tym celu należy użyć przycisku B/M.  

 

ZAUWAŻ   Kiedy większa ilość trybów jest aktywna, klawisz nawigacyjny trybu 

B-MODE pozwala operatorowi na sprawne poruszanie się w menu trybu B-MODE.  

 

KONTROLKI W TRYBIE B-MODE  

 

Kiedy badanie jest wykonywane w czasie rzeczywistym na ekranie dotykowym 

wyświetla się dwupoziomowe menu: podstawowe kontrolki służące do płynnego 

przeprowadzenia badania oraz kontrolki działania zaawansowanego dla uzyskania 

bardziej rozbudowanego obrazu.  Naciśnij ADV>>/BASIC<< by przejść z trybu 

podstawowego w tryb zaawansowany. Zaleca się używanie trybu zaawansowanego 

tylko w przypadku dokładnego zapoznania się z jego funkcjonowaniem.  

 

Dolna linia kontrolek związana jest z sześcioma pokrętłami. Pokrętła te zazwyczaj 

są dzielone pomiędzy dwoma kontrolkami: aktywna oznaczona jest kolorem 

niebieskim, jej wartość może być zmieniana pokręcając pokrętłem, inne kontroli mogą 

zostać aktywne po naciśnięciu na nie.  

 

W trybie zamrożonym, odpowiednie kontrolki są wyświetlane na ekranie 

dotykowym.  

 

PODSTAWOWE KONTROLKI  

 

Ta kontrolka wyświetlana jest gdy do aktywnej głowicy podłączona jest 

również igła biopsyjna. W celu zapoznania się z procedurą właściwego użycia igły 

biopsyjnej należy odnieść się do właściwego rozdziału niniejszej instrukcji.  

 

DEPTH oraz ZOOM współpracują z tym samym pokrętłem; należy je nacisnąć 

by przełączyć pomiędzy dwoma kontrolkami, przekręcić by zwiększyć/zmniejszyć 

wartość wybranej kontroli (podświetlonej na niebiesko)  



 

Przekręć przycisk DEPTH by zwiększyć głębokość skanowania i zobrazować 

głębsze struktury. Przekręć  ten sam przycisk w przeciwną stronę by zmniejszyć 

głębokość skanowania i nie wyświetlać tych bezużytecznych części obrazu.  

 

Należy przekręcać przycisk ZOOM by zwiększyć pole obrazu w trybie B-MODE. 

Zgodnie z tym wielkością zoomu obraz powinien zostać ujęty w ramkę i przy użyciu 

trackingball można manewrować tą jego częścią, która znajduje się w wyświetlanej 

przestrzeni. Przekręć przycisk w drugą stronę by zmniejszyć wielkość zoomu.  

 

wybiera odpowiednią głowicę (liniową lub convex) która ma zostać 

użyta gdy głowica rektalna jest aktywna.  

 

   DYNAMIC RANGE i DYN COMPR współpracują z tym 

samym pokrętłem; należy je nacisnąć by przełączyć pomiędzy dwoma kontrolkami, 

przekręcić by zwiększyć/zmniejszyć wartość wybranej kontroli (podświetlonej na 

niebiesko) 

 

Kontrolka DYN COMPR  odpowiada za kompresje danych i przyciemnia obraz 

hypoechogeniczny oraz zmienia kontrast obrazu. Im większa zostanie wybrana 

wartość tym większy jest kontrast.  

 

Kontrolka DYNAMIC RANGE odpowiada za zakres dynamiki zmieniając ogólną 

wartość kontrastu. Zmniejszenie zakresu dynamiki pokazuje więcej szarych cieni na 

wyświetlanym obrazie redukując ogólną wartość kontrastu. Zwiększenie zakresu 

dynamiki prowadzi do zmniejszenia ilości cieni poprzez zwiększenie ogólnej wartości 

kontrastu.  

 

Te dwie funkcje mają charakter subiektywny i zależne są od stanu pacjenta.  

 

 SIZE oraz B-STEER współpracują z tym samym pokrętłem. Należy je 

przekręcić by zwiększyć/zmniejszyć wartość wybranej kontrolki (podświetlonej na 

niebiesko).  

 

SIZE poszerza lub zwęża pole obrazu. Przekręć pokrętło by zwęzić lub poszerzyć 

kąt. Zmniejsz go tak bardzo jak to tylko możliwe by uzyskać maksymalne pole 

obrazu; im mniejszy jest kąt, tym większa jest liczba obrazów na minutę co zapewnia 

lepszy obraz szybko poruszających się struktur, takich jak np. zastawki.  

B-STEER steruje sektorem. Dostępny jest on tylko wraz z głowicą liniową.  

FUNDAMENTAL oraz TEI współpracują z tym samym 

pokrętłem; należy je nacisnąć by przełączyć pomiędzy dwoma kontrolkami Należy je 

przekręcić by zwiększyć/zmniejszyć częstotliwość (FREQ) wartości wybranej 

kontrolki (podświetlonej na niebiesko).  

 

Powoduje ona zmiany w sygnale ultradźwiękowym optymalizując je dla pacjenta, 

który przechodzi badanie. Należy kręcić pokrętłem aż zostanie osiągnięta wybrana 



wartość częstotliwości (PEN dla optymalnej penetracji, RES dla optymalnej 

rozdzielczości, GEN dla osiągnięcia najlepszej równowagi pomiędzy penetracją a 

rozdzielczością).  

 

Wzmocnienie obrazowania tkanki (TEI) zwiększa przejrzystość obrazu poprzez 

redukcję szumów. Z uwagi na nieliniową odpowiedź tkanki na ultradźwięki, TEI 

może wymagać wyższej akustycznej emisji porównywalnej do konwencjonalnego 

obrazowania; użycie tego modułu jest rekomendowane zwłaszcza w przypadku 

pacjentów u których występują duże szumy w tkankach.  

   Moduł MView łączy ze sobą 3 lub więcej obrazów wymagających 

różnych ustawień kąta, w jeden obraz.  Moduł MView jest dostępny zarówno razem z 

głowicą liniową jak i convex. Wzmacnia on rozdzielczość kontrastu  poprzez lepszą 

dyferencjację tkanki i lepszą wizualizację granic obrazowanych tkanek i struktur 

marginalnych. Naciśnij przycisk by aktywować/dezaktywować moduł MView.  

MVIEW# - wybiera wartość; różne wartości obrazowania MView korespondują 

zarówno z różnymi liniami obrazu jak i różnymi kątami  

COMBINE – wybiera rózne typu komponowania ostatecznego obrazu  

            BACK – powrót do głównego menu przy zachowaniu dokonanych modyfikacji.  

 
OSTRZEŻENIE   Moduł MView może generować różne artefakty, zwłaszcza 

podczas skanowania wgłębień. Podczas prowadzenia badań należy umieścić taki 

fragment w centrum pola obrazowania.  

 

 Obraca obraz na lewo lub prawo. Dostępny również w trybie 

zamrożonym.  

 

POWER   zmienia transmitowaną moc. Należy nacisnąć ten przycisk by przejść 

do następującego submenu: 

FACTORY – przywraca transmitowaną moc do ustawień fabrycznych  

HALF -  ustawia transmitowaną moc na 50% maksymalnej możliwości  

MAX – ustawia transmitowaną moc na 100% maksymalnej możliwości  

POWER% - kręcenie tym pokrętłem powoduje zwiększenie lub zmniejszenie 

transmitowanej mocy o 10%.  

            BACK – powrót do głównego menu przy zachowaniu dokonanych modyfikacji.  

 
OSTRZEŻENIE   zaleca się używanie minimalnej mocy odpowiedniej dla 

poziomu obrazu diagnostycznego. Jeśli wrażliwość jest niewystarczająca, należy się 

upewnić się, że punkt przyłożenia i częstotliwość głowicy są odpowiednio dobrane 

zanim zwiększy się moc.  

 

Odwraca obraz w dół i w górę. Dostępny również podczas pracy w 

trybie zamrożonym.  

 



TPVIEW W przypadku wybrania głowicy liniowej, convex lub sektorowej, 

naciśnięcie tego przycisku powoduje aktywację obrazowanie trapezowego, 

zapewniając tym samym większe pole widzenia obrazów odległych.  

 

ZAUWAŻ Moduł TPView dostępny jest tylko wówczas gdy wybrane głowice 

posiadają opcję obrazowania trapezowego.  

 

Kiedy moduł ten został wybrany razem z głowicą sektorową, moduł Doppler 

ciągły nie może być aktywowany. Należy odznaczyć moduł TPView by móc 

wykonać badanie przy użyciu Dopplera ciągłego.  

 

OSTRZEŻENIE Pole obrazowania głowicy je zwiększone przez odpowiednie 

sterowanie ultradźwiękami. Takie sterowanie może prowadzić do powstania 

artefaktów.  

 

TVM   Kiedy włączony jest moduł kardiologiczny, ten moduł (mapowanie 

prędkości tkanek) umożliwia wyświetlenie ruchów ścian serca. Moduł ten jest 

dostępny tylko z wybranymi głowicami. Należy odnieść się do dalszego rozdziału 

„Kontrolki Dopplera kolorowego i jego optymalizacja” w celu zdobycia większej 

ilości informacji. 

 

 

 

 

 

KONTROLKI PRACY W TRYBIE ZAAWANSOWANYM   

 

CLIP SETTINGS Kiedy przycisk ten jest naciśnięty, system wyświetla 

następujące submenu (dostępne również podczas pracy w trybie zamrożonym).  

 

CLIP SEC to pokrętło pozwala na zmianę długości pliku video w czasie 

rzeczywistym. Kiedy nie ma ustawionego limitu długości pliku video, jego 

nagrywanie kończy się po naciśnięciu przycisku CLIP.  

CLIP CYCLE w przypadku podłączenia kabli EKG pozwala to na zmianę 

metody nagrywania pliku video liczoną w sekundach a nie w cyklach.  

            BACK – powrót do głównego menu przy zachowaniu dokonanych modyfikacji.  

 
COLORIZE zmienia paletę kolorów dla skali szarości tak by zwiększyć 

możliwości rozróżniania obrazowania w trybach B-Mode, M-Mode oraz Dopplerze 

spektralnym.  

Przekręć pokrętło by zmienić jego wartość 

Dostępny również podczas pracy w trybie zamrożonym 

 

DENSITY optymalizuje boczne rozdzielczości tak by uzyskać obraz jak najlepszej 

jakości.  

 

ENHANCEMENT  

PERSISTENCE         ENHANCEMENT oraz PERSISTENCE dzielą ten sam 

przycisk. Należy go przekręcić by zwiększyć/zmniejszyć wartość wybranej kontrolki 

(podświetlonej na niebiesko).  



 

ENHANCEMENT wzmacnia obrazowanie krawędzi by lepiej zobrazować 

łączenia tkanek.  

PERSISTENCE zmienia stopień trwałości stosowany w obrazowaniu w czasie 

rzeczywistym. Wyższym stopień trwałości zwiększa widoczność obrazu, ale 

zmniejsza rozróżnienie pomiędzy poruszającymi się strukturami.  

 

FOCUSES # zmienia liczbę aktywnych i ostrych punktów w trakcie obrazowania, 

zwiększając rozdzielczość w danym konkretnym punkcie. Należy przekręcić to 

pokrętło by zwiększyć/zmniejszyć liczbę aktywnych stref. Znak graficzny ^ 

korespondujący z głównym punktem obrazu jest wyświetlany obok obrazu. Znak 

ramki zmniejsza się, jeśli więcej niż jeden punkt obrazowania jest aktywny.  

 

ZAUWAŻ Kilka głównych punktów obrazowania może być aktywnych 

jednocześnie, w takim przypadku, odpowiedni dystans pomiędzy tymi punktami jest 

ustawiany automatycznie.  

 

FOCUS POS zmienia pozycję obrazowanego punktu / punktów by zwiększyć 

rozdzielczość i ostrość danej powierzchni w trybie B-Mode.  

GRAY MAP# Oferuje różne skale szarości do prezentacji obrazu w trybie B-

Mode w zakresie od minimalnego to maksymalnego kontrastu. Należy przekręcić to 

pokrętło by zmienić szarość mapy. Należy zdefiniować szarość mapy zanim zacznie 

się zmieniać inne ustawienia.  

Dostępne również podczas pracy w trybie zamrożonym  

Po naciśnięciu tego przycisku system wyświetli następujące kontrolki: 

GRAY M wybiera pożądaną krzywą w post-procesie; liczba odpowiada aktywnej 

krzywej.  

CENTER przesuwa centrum krzywej w lewo lub w prawo  

REJECT redukuje szumy w obrazie modyfikując współczynnik odrzuceń poniżej 

poziomu w jakim echo nie może być wzmocnione.  

SATURATION modyfikuje saturację 

SLOPE zmienia nachylenie krzywej  

PEAK zwiększa lub zmniejsza wartość szczytową krzywej  

            BACK – powrót do głównego menu przy zachowaniu dokonanych modyfikacji.  

 
PHYSIO  Kiedy dostępny jest tryb pracy EKG, ta opcja pozwala na śledzenie 

EKG lub EDR.  

Śledzenie EKG nie ma specyficznego diagnostycznego celu, ale jest używane do 

identyfikacji pewnych punktów takich jak rozkurcz serca czy tony serca, gdzie należy 

wykonać obliczenia. Dodatkowo, fale R w module EKG QRS są używane jako punkt 

odniesienia dla nagrywania plików video 2D i/lub 2D+CFM w całym cyklu 

kardiologicznym. Na trasie EKG wyświetlanej na ekranie, znajduje się punkt który 

identyfikuje fale R – oznaczony markerem. System MyLab może być ustawiony tak 

by nagrywać zarówno w sposób perspektywiczny jak i retrospektywny. 

Synchronizacja kabli EKG jest niezbędna do wykonania echo lub pracy w trybie X-

Strain.  

EDR to specjalny algorytm pozyskujący informację o oddechu pacjenta 

wykrywanym przez kable EKG na pomniejszych ruchach w trakcie faz wdechu i 

wydechu.  

 



ZAUWAŻ Śledzenie EDR wymaga posiadania specjalistycznej licencji. Traca 

EDR nie jest wyświetlana w plikach archiwalnych.  

 

 

ZAUWAŻ System MyLab wyświetla na ekranie jeden z peryferyjnych (I, II, III) 

kabli. Śledzenie EKG nie jest istotne dla celów diagnostycznych ale jest używane jako 

tymczasowy punkt odniesienia dla lekarzy lub jako automatyczna synchronizacja 

wymagana przy nagrywaniu plików video z falami R.  

 

 

 Po naciśnięciu trybu PHYSIO, przyciski powiązane z trybem EKG i EDR są 

zorganizowane w dwóch różnych tabelach, PHYSIO praz PHYSIO EDR gdzie 

wyświetlane są następujące kontrolki: 

ECG ON/OFF umożliwia/uniemożliwia śledzenie trasy EKG na ekranie i na 

innych połączonych dodatkowych kontrolkach.  

EDR ON/OFF umożliwia/uniemożliwia śledzenie funkcji oddychania na ekranie i 

na innych połączonych dodatkowych kontrolkach. 

GAIN modyfikuje amplitudę sygnału. Dostępny w pracy zarówno w trybie EKG 

jak i EDR.  

HEIGHT zmienia wysokość wyświetlanego obrazu. Dostępny w pracy zarówno w 

trybie EKG jak i EDR.  

POSITION przesuwa trasę na ekranie. Dostępny w pracy zarówno w trybie EKG 

jak i EDR.  

INVERT ECG obraca trasę EKG zarówno w górę jak i w dół 

LEAD zamienia kable EKG na elektrody  

            BACK – powrót do głównego menu przy zachowaniu dokonanych modyfikacji.  

 
 

OSTRZEŻENIE Nie należy wykorzystywać śledzenia na ekranie do celów 

diagnostycznych czy do monitorowania pacjenta.  

 

ZAUWAŻ Śledzenie oddychania nie jest możliwe w pracy z trybami ElaXto, 

Stress-echo, CMM, QIMT czy 3D/4D 

 

SVIEW czyni obraz bardziej jednorodnym  

TGC-ABSOLUTE – przełączenie pomiędzy pracą w trybie relatywnym i 

absolutnym modułu TGC. Podczas pracy w trybie absolutnym (przycisk TGC-

ABSOLUTE jest włączony), wszystkie potencjometry zwiększają głębokość 

skanowania głowicy. Podczas pracy w trybie relatywnym (przycisk TGC-

ABSOLUTE jest wyłączony) wszystkie potencjometry wpływają na zmniejszoną 

głębokość skanowania. Za każdym razem gdy zmieniania jest głębokość skanowania, 

funkcje trybu TGC są redystrybuowane.  

XVIEW przycisk ten aktywuje algorytm służący do ustanowienia algorytmu 

XView i jeśli posiada się odpowiednią licencję, wybiera pożądany proces obrazowania 

w technologii CrystaLine (XView+) 

Algorytm XView redukuje niechciane efekty akustyczne powstające w obrazie 

ultrasonograficznym na skutek szumów i artefaktów. Należy przesunąć przycisk by 

aktywować tryb XView i zmienić jego wartość z off (--) to wartości C# i następnie +# 

dla wartości trybu XView+. Dostępne również podczas pracy w trybie zamrożonym.  

 



Naciśnięcie tego przycisku otwiera menu dla zaawansowanych ustawień XView. 

Menu wyświetlane po prawej stronie ekranu dotykowego zawiera następujące 

kontrolki:  

 XView+ pozwala na wybór która z funkcji CrystaLine stosuje się w danym 

obrazie. System MyLab oferuje różne technologie obrazowania CrystaLine, 

które poprawiają jakość obrazu podczas pracy w czasie rzeczywistym.  

  XVIEWC pozwala na ustanowienie algorytmu XView. Algorytm ten ulepsza 

obrazowanie krawędzi tkanek w czasie rzeczywistym, zwiększając tym samym 

możliwości diagnostyczne poprzez eliminowanie szumów i artefaktów.  

 OFF uniemożliwia pracę w trybie XView 

 BACK – przywraca kontrolki trybu B-Mode zatrzymując ich modyfikację.  

 

W centrum ekranu dotykowego wyświetlane są następujące funkcje: 

 

           
 XVIEW zmienia stosowany filtr trybu XView 

 +# wybiera dany algorytm trybu XView który ma być ustawiony  

 X-BALANCE definiuje jak obrazowanie w technologii CrystaLine ma 

wpływać na obraz 

 DEFAULT przywraca wartości początkowe 

 

 

 
 XView zmienia stosowany filtr trybu XView 

 C# wybiera dany algorytm trybu XView który ma być ustawiony  

 IED dostępny tylko dla wybranych głowic i dla wybranych aplikacji  

 X BAL definiuje jak obrazowanie w trybie XView ma wpływać na 

obraz 

 X SMOOTH zmniejsza szumy wpływające na obraz 

 X DETAIL wzmacnia obrazowania konturów, krzywych, krawędzi i 

innych struktur na obrazie 

 X ENHAN wzmacnia efekty innych ustawień  

 

HD ZOOM (High Definition Zoom – HD Zoom), dostępny tylko podczas pracy w czasie 

rzeczywistym, oferuje najlepszą jakość powiększonego obrazu. Aby pracować w 

powiększeniu w wysokiej jakości, należy nacisnąć HD zoom a następnie aktywować zoom.  

1. Naciśnij HD ZOOM 

2. Naciśnij ZOOM 

3. Ustaw HD Zoom ROI (region of interest – obszar zainteresowania) 

4. Aby zmienić rozmiar ROI należy nacisnąć ACTION i zmienić rozmiar używając do 

tego trackballa.  

5. Naciśnij ponownie ZOOM 

6. Należy kręcić pokrętłem ZOOM by zwiększyć pole wewnątrz ROI  

 

 

 

 

 

 



KONTROLKI W TRYBIE ZAMROŻONYM  

FRAME  

SPEED    FRAME oraz SPEED współpracują z tym samym pokrętłem i są dostępne 

tylko podczas pracy w trybie zamrożonym, naciśnij je aby przełączać się pomiędzy tymi 

dwoma kontrolkami, pokręć je by zwiększyć lub zmniejszyć wartość wybranej kontrolki 

(podświetlana na niebiesko)  

 

FIRST FRAME  automatycznie ustala obecną pozycję na początku każdej sekwencji. 

Dostępne tylko podczas pracy w trybie zamrożonym.  

 

LAST FRAME automatycznie ustala obecną pozycję na końcu każdej sekwencji. 

Dostępne tylko podczas pracy w trybie zamrożonym.  

 

PLAY oraz STOP dzielą ten sam przycisk i są dostępne tylko podczas pracy w trybie 

zamrożonym 

 

PLAY pokazuje sekwencję obrazów w trybie pętli podczas gdy STOP zatrzymuje 

prezentację obrazów w pliku video.  

 

OPTYMALIZACJA WYŚWIETLANIA W TRYBIE B-MODE 

W pierwszej kolejności moduły gain oraz TCG muszą być prawidłowo dostosowane do 

wyświetlanych struktur będących przedmiotem badania, prawidłowa optymalizacja może 

zostać wykonana poprzez podjęcie czynności na wyświetlanych kontrolkach lub ustawiając 

parametry akustyczne głowicy.  

 

B/M GAN 

Przekręć pokrętło znajdujące się obok przycisku B/M by zwiększyć lub zmniejszyć 

wzmocnienie w całej sekcji 

 

TCG SLIDERS 

Każdy suwak TGC dostosowywuje wzmocnienie w danych strefach: przesuń kursor w 

prawo by zwiększyć wartość wzmocnienia lub w lewo by ją zmniejszyć.  

 

AUTOADJUST 

W trybie automatycznego dostosowywania, zarówno wzmocnienie jak i TGC poprawiają 

rozdzielczość kontrastu obrazu. Aktywacja trybu AUTOADJUST możliwa jest przy użyciu 

wskazanej na ekranie odpowiedniej ikonki nazwanej „AG” 

 

AUTOADJUST OFF zatrzymuje automatyczne dostosowanie podczas gdy 

AUTOADJUST SETTINGS a następnie LEVEL ADJ pozwalają na zmianę typu 

optymalizacji.  

 

ZAUWAŻ Parametry akustyczne oraz wzmocnienie współdziałają ze sobą – może być 

niezbędne ponowne dostosowanie wzmocnienia gdy zmieniają się parametry akustyczne.  

 



 
 

2 - KONTROLKI TRYBU M-MODE ORAZ ICH OPTYMALIZACJA 

 

Tryb M-Mode zapewnia informacje dotyczące ruchu tkanek pojawiającego się w czasie 

wzdłuż pojedynczego wektora.  

 

AKTYWACJA TRYBU M-MODE 

1. Rozpoczynając od trybu B-Mode, należy nacisnąć przycisk LINE UPDATE żeby 

zobaczyć kursor modułu M-Mode.  

2. Ustaw kursor za pomocą trackball na odpowiedniej linii B-Mode 

3. Naciśnij M aby aktywować analizę w trybie M-Mode 

4. Naciśnij B aby powrócić do trybu B-Mode 

Podczas badania naciśnięcie przycisku LINE UPDATE zamraża śledzenie i odniesienie 

do trybu 2D jest tymczasowo re-aktywowane.  

 

ZAUWAŻ Kiedy większa ilość modułów jest aktywna, klawisz nawigacyjny M-Mode 

pozwala operatorowi na przewijanie kontrolek menu M-Mode.  

 

 

Kontrolki w trybie M-MODE 

Po aktywacji trybu M-MODE, poza klawiszem B-MODE znajdującym się na suwaku 

nawigacyjnym ekranu dotykowego, tryb M-MODE zawiera dodatkowe kontrolki dedykowane 

do wyświetlania trybu M-MODE.  

 

W trakcie badania w czasie rzeczywistym na ekranie dotykowym pojawia się 

dwupoziomowe menu: podstawowe kontrolki do przeprowadzenia badania oraz kontroli 

pracy w trybie zaawansowanym do przeprowadzenia zaawansowanego obrazowania. Naciśnij 

ADV>>/BASIC<< by przełączyć się z trybu podstawowego w tryb zaawansowany. Sugeruje 

się używanie kontrolek pracy w trybie zaawansowanym tylko jeśli użytkownik jest zapoznany 

z ich użytkowaniem.  

 

Niższa linia kontrolek skojarzona jest z sześcioma pokrętłami. Pokrętła te zazwyczaj 

podzielone są między dwie kontrolki: niebieska to ta, która jest aktywna a jej wartość może 

być zmniejszana przekręcając pokrętło podczas gdy inne kontrolki mogą zostać aktywowane 

poprzez ich naciśnięcie.  

 

Podczas pracy w trybie zamrożonym, dedykowane kontrolki są wyświetlane na ekranie 

dotykowym.  

Odnieś się do poprzedniego rozdziału by zdobyć większą ilość informacji na temat 

kontrolek nie opisanych tutaj.  

 

Podstawowe kontrolki 

B-REF umożliwia/uniemożliwia odniesienie do trybu B-Mode 



CMM (Compass M-Mode (CMM) generuje specjalny tryb pracy M-Mode pozwalając na 

dowolne pozycjonowanie linii kursora. Ta możliwość jest dostępna dla każdej aplikacji i z 

każdą głowicą.  

 

ZAUWAŻ Compass M-Mode wymaga specjalistycznych licencji.  

 

Naciśnij CMM aby aktywować tryb Compass M-Mode. Raz naciśnięty, trackball pozwoli 

na przesuwanie linii skanowania w danym obszarze oraz zostaną wyświetlone dodatkowe 

kontrolki:  

ANGLE  pozwala na dowolną orientację linii skanowania w danym obszarze. 

Korespondująca trasa jest wyświetlana w trybie rzeczywistym.  

DENSITY optymalizuje jakość obrazu  

FREE kiedy jest naciśnięty pozwala na niezależne przesuwanie każdej linii na ekranie. 

Kiedy ten przycisk nie jest wciśnięty, linie są razem zablokowane w środkowej pozycji, 

wskazane w okręgu. W tym przypadku trackball działa na wszystkie zablokowane linie.  

LINES  zmienia liczbę aktywnych linii skanujących: korespondująca trasa jest 

wyświetlana w czasie rzeczywistym na ekranie. System MyLab pozwala na wyświetlanie 3 

rożnych linii i tras. Linie skanowania wyświetlane są w różnych kolorach a przycisk ACTION 

pozwala się przełączyć pomiędzy tymi liniami.  

PLEX aktywuje i uaktualnia odniesienia trybu B-Mode, podczas utrzymywania danej 

trasy w trybie rzeczywistym.  

 

Zaawansowane kontrolki 

FORMAT otwiera sub-menu pozwalające na zmianę wyświetlanego formatu w czasie 

rzeczywistym  

B-REF SMALL rozdziela ekran poziomo, z małym odniesieniem do obrazu w trybie B-

Mode w wyższych częściach  

B-REF MEDIUM rozdziela ekran poziomo, ze średnim odniesieniem do obrazu w trybie 

B-Mode w wyższych częściach  

B-REF LARGE rozdziela ekran poziomo, z dużym odniesieniem do obrazu w trybie B-

Mode w wyższych częściach 

DUAL rozdziela obraz pionowo, z odniesieniem do obrazu w trybie B-Mode po lewej 

stronie i obrazu w trybie M-Mode po prawej stronie 

BACK – powrót do głównego menu przy zachowaniu dokonanych modyfikacji.  

 
SWEEP zmienia prędkość z jaką chronologia jest przesuwana. Pokręć pokrętłem by 

zwiększyć/zmniejszyć jej wartość.  

 

Optymalizacja skanowania w trybie M-Mode  

Aby uzyskać dobrą trasę trybu M-Mode, jest bardzo ważne by zoptymalizować 

odniesienia do obrazu w trybie B-Mode z którego trasa później będzie przedmiotem badania. 

Normalnie, dalsze interakcje nie są konieczne. 



 

3 – KONTROLKI TRYBU DOPPLER I ICH OPTYMALIZACJA 

 

Doppler PW (fala pulsacyjna) oraz Doppler CW (fala ciągła) zapewniają informację 

dotyczące prędkości poruszających się tkanek i struktur.  

 

Doppler CW (fali ciągłej) jest badany wzdłuż linii biegnącej przez ciało i wszystkie 

prędkości badane  w każdym punkcie czasowym są prezentowane (na linii czasu).  

 

Doppler PW (fali pulsacyjnej) jest badany tylko w małym obszarze, zwanym badaną 

objętością, zdefiniowaną na obrazie 2D oraz prezentowaną na linii czasu.  

 

Aktywacja modułów Doppler 

1. Rozpoczynając od trybu B-Mode, należy nacisnąć przycisk LINE UPDATE żeby 

zobaczyć kursor modułu Doppler/M-Mode.  

2. Ustaw linię (falę ciągłą) lub objętość próbki (falę pulsacyjną) na odpowiednim 

badanym obszarze 

3. Naciśnij PW aby aktywować analizę w trybie Dopplera pulsacyjnego lub CW dla fali 

ciągłej 

4. Naciśnij B/M aby powrócić do pełnoekranowego trybu B-Mode 

 

Podczas badania, naciśnięcie przycisku LINE UPDATE zamraża śledzenie trasy i 

odniesienie do obrazu 2D jest tymczasowo wznowione.  

 

ZAUWAŻ Kiedy większa ilość modułów jest aktywna, klawisz nawigacyjny PW oraz 

CW pozwala operatorowi na przechodzenie pomiędzy kontrolkami menu Dopplera.  

 

KONTROLKI W DOPPLERZE 

Po aktywacji trybu M-Mode, za wyjątkiem klawisza B-MODE na ekranie dotykowym, 

klawisz DOPPLER zawiera dodatkowe kontrolki dedykowane dla wyświetlania Dopplera. 

 

Podczas pracy w czasie rzeczywistym ekran dotykowym podzielony jest na 

dwupoziomowe menu: podstawowe kontrolki do przeprowadzenia badania oraz kontroli 

pracy w trybie zaawansowanym do przeprowadzenia zaawansowanego obrazowania. Naciśnij 

ADV>>/BASIC<< by przełączyć się z trybu podstawowego w tryb zaawansowany. Sugeruje 

się używanie kontrolek pracy w trybie zaawansowanym tylko jeśli użytkownik jest zapoznany 

z ich użytkowaniem.  

 

Niższa linia kontrolek skojarzona jest z sześcioma pokrętłami. Pokrętła te zazwyczaj 

podzielone są między dwie kontrolki: niebieska to ta, która jest aktywna a jej wartość może 

być zmniejszana przekręcając pokrętło podczas gdy inne kontrolki mogą zostać aktywowane 

poprzez ich naciśnięcie.  

 

Podczas pracy w trybie zamrożonym, dedykowane kontrolki są wyświetlane na ekranie 

dotykowym.  

 

Odnieś się do poprzedniego rozdziału by zdobyć większą ilość informacji na temat 

kontrolek nie opisanych tutaj.  

 

PODSTAWOWE KONTROLKI  



ADM aktywuje Automatyczne Pomiary Dopplera: należy odnieść się do części „Pomiary” 

zawartej w niniejszej instrukcji by zapoznać się z dalszymi szczegółami dot. tej kwestii.  

 

ANGLE 

FINE ADJUST  FINE ADJUST oraz ANGLE współpracują z tym samym pokrętłem,  

naciśnij je aby przełączać się pomiędzy tymi dwoma kontrolkami, pokręć je by zwiększyć lub 

zmniejszyć wartość wybranej kontrolki (podświetlana na niebiesko)  

 

ANGLE ujednolica wektor kąta wraz z kierunkiem przepływu, zmienia on kąt co 60 

stopni.  

FINE ADJUST zapewnia pełne dopasowanie: zmienia kąt co 1 stopień.  

 

BASELINE 

D-STEER   BASELINE oraz D-STEER współpracują z tym samym pokrętłem,  naciśnij 

je aby przełączać się pomiędzy tymi dwoma kontrolkami, pokręć je by zwiększyć lub 

zmniejszyć wartość wybranej kontrolki (podświetlana na niebiesko).  

 

BASELINE – przekręć to pokrętło by przesunąć linię początkową w górę i w dół w celu 

zniwelowania problemów ze zniekształceniem obrazu.  

 

D-STEER pozwala na zorientowanie linii Dopplera. Jest ono wyświetlane kiedy głowica 

pozwala na orientację kursora.  

 

FREQUENCY zmienia częstotliwość Dopplera: niższa częstotliwość pozwala na 

zwiększenie stopnia penetracji i w oparciu o formułę działania Dopplera zwiększa 

maksymalną prędkość pomiaru.  

 

HPRF aktywuje Dopplera w trybie HPRF (High Pulse Repetition Frequency) 

pozwalająca na zwiększenie maksymalnej dostępnej częstotliwości pulsacyjnej w celu 

wykonania pomiaru większej prędkości przy użyciu większej objętości badanego obszaru.  

Kiedy aktywowane są kontrolki HPRF, zwiększając częstotliwość pulsacyjną (kontrolka 

SCALE), użytkownik zwiększa jednocześnie objętość badanego obszaru na ekranie. Te 

obszary muszą być odpowiednio pozycjonowane tak by trasa Dopplera nie została 

uszkodzona.  

 

ZAUWAŻ Należy ustawić objętość badanej próbki tak by tylko jedna z nich znalazła 

się w styczności z przepływem w trakcie wykonywania badania a druga była na 

strukturach sztywnych tak by sygnał Dopplera nie był niejednoznaczny.  

 

REVERSE TRACE  Zmienia skalę prędkości bez wywoływania wpływu na linię 

bazową, by wyświetlić cofające się przepływy znajdujące się powyżej linii bazowej. Odwraca 

to pionowo trasę spektralną bez naruszania pozycji linii bazowej. Znaki plus i minus na skali 

prędkości zmieniają się kiedy spektrum jest odwrócone. Prawidłowe prędkości wyświetlane 

są poniżej linii bazowej.  

 

SCALE  Zmienia skalę prędkości a co za tym idzie zmienia również PRF 

 

TV Aktywacja Prędkości Tkanki to moduł który służy do wyświetlania ruchów ścianek 

serca. Moduł Prędkość Tkanki jest dostępny tylko z określonymi głowicami.  

 



 

KONTROLKI ZAAWANSOWANE  

 

AUDIO oraz AUDIO MUTE  współpracują one przy użyciu tego samego pokrętła. 

Przekręć je by zwiększyć lub zmniejszyć głośność. Naciśnij AUDIO MUTE by całkowicie 

wyłączyć dźwięk.  

 

FFT RESOLUTION wpływa na rekonstrukcje trasy: im większa wartość tym bardziej 

precyzyjne i dokładne jest odtworzenie trasy.  

 

OSTRZEŻENIE   Dopplerowska analiza pewnych patologii wymaga niskich 

wartości FFT RES. Należy ustawić FFT RES na wartości odpowiadającej danym 

potrzebom diagnostycznym.  
 

FILTER   Zwiększa/zmniejsza filtr wartości ścian redukując lub zwiększając w ten 

sposób poziom hałasu. Należy używać niskich filtrów by wyświetlić niskie prędkości 

przepływu.  

 

FREQUENCY SHIFT zmienia jednostkę pomiaru na kHz 

 

ZAUWAŻ Wszystkie fabryczne pakiety obliczeniowe oparte są na prędkości wyrażonej 

w centymetrach na sekundę. Kiedy prędkość jest mierzona w częstotliwości kHz, żaden 

parametr nie jest automatycznie przeliczany. Spersonalizowane formuły i pomiary muszą być 

dodane by obliczyć dany parametr na podstawie prędkości wyrażonej w kHz.  

 

SWEEP zmienia prędkość skanowania: czas skanowania danej trasy zmienia się również 

odpowiednio.  

 

OPTYMALIZACJA SKANOWANIA DOPPLERA 

Wzmocnienie musi zostać w pierwszej kolejności zoptymalizowane używając 

odpowiedniego pokrętła dopóki nie uzyska się czytelnej analizy spektralnej; filtry ścian 

muszą zostać ustawione by wyeliminować nieprawidłowe powolne sygnały wywoływane 

przez poruszające się struktury.  Interakcje z innymi poleceniami lub parametry akustyczne 

dalej poprawiają jakość spektrum.  

 

Pokrętło DOPPLER GAIN, umieszczone obok przycisku PW, wpływa na pliku video w 

trybie Doppler.  

 

AUTOADJUST automatycznie optymalizuje Dopplera poprzez dostosowywanie 

ogólnego wzmocnienia, linii bazowej i stopnia prędkości.  

 

Podczas pracy w trybie zamrożonym, pamięć trybu B-Mode oraz trasy PW i CW mogą 

być przesuwane niezależnie by wybrać najlepszy obraz, który ma zostać zapisany. Przekręć 

TrackBall poziomo by przesuwać się pomiędzy obrazami jeden po drugim. Naciśnij ACTION 

by przełączyć się pomiędzy trybem B-Mode i pamięcią PW lub CW.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
4 – KONTROLKI DOPPLERA KOLOROWEGO I ICH OPTYMALIZACJA  

 

Color Flow Mapping (mapowanie przepływu kolorem – CFM) oraz Power Doppler 

(Doppler wzmocniony – PWR D) są modułami Dopplera zapewniającymi informacje 

dotyczące prędkości i kierunku ruchu płynów zaprezentowanych za pomocą kolorów 

nałożonych na obraz w trybie B-Mode.  

 

AKTYWACJA FORMATU DOPPLERA KOLOROWEGO 
1. Począwszy od trybu B-Mode naciśnij CFM lub PWR D.  

2. Ustaw ROI (obszar zainteresowania) na odpowiedniej przestrzeni. 

3. By zmienić kolor dla danej przestrzeni, należy aktywować ROI naciskając przycisk 

ACTION. Należy zmienić rozmiar przestrzeni używając w tym celu TrackBall. 

Naciśnij ponownie ACTION w celu potwierdzenia.  

 

ZAUWAŻ Szerokość CFM ROI i kąta trybu B-Mode (przycisk SIZE w menu trybu            

B-Mode) muszą być tak małe jak to możliwe by zmaksymalizować obszar CFM.  
4. Naciśnij CFM lub PWR D by wyłączyć tryb Color Doppler i powrócić do 

pełnoekranowego trybu B-Mode.  

 

Kiedy zostanie aktywowany tryb Dopplera kolorowego, linia kursora może być 

wyświetlana i użytkownik może płynnie przechodzić z modułu Doppler/M-Mode.  

 

ZAUWAŻ Kiedy więcej modułów jest aktywnych, klawisz nawigacyjny CFM pozwala 

operatorowi na przełączanie się pomiędzy poszczególnymi kontrolkami menu.  

 

KONTROLKI W TRYBIE CFM I POWER DOPPLER  

Po aktywacji trybu M-Mode, za wyjątkiem przycisku trybu B-MODE na ekranie 

dotykowym, wyświetlany jest przycisk CFM zawierający dodatkowe dedykowane kontrolki.  

 

Podczas pracy w czasie rzeczywistym na ekranie dotykowym wyświetlane jest 

dwupoziomowe menu: kontrolki podstawowe do zarządzania badaniem przepływu oraz 

kontrolki pracy w trybie zaawansowanym do wykonywania bardziej skomplikowanych 

badań. Naciśnij ADV>>/BASIC<< by przełączyć się z trybu podstawowego w tryb 

zaawansowany. Sugeruje się używanie kontrolek pracy w trybie zaawansowanym tylko jeśli 

użytkownik jest zapoznany z ich użytkowaniem.  

 

Niższa linia kontrolek skojarzona jest z sześcioma pokrętłami. Pokrętła te zazwyczaj 

podzielone są między dwie kontrolki: niebieska to ta, która jest aktywna a jej wartość może 

być zmniejszana przekręcając pokrętło podczas gdy inne kontrolki mogą zostać aktywowane 

poprzez ich naciśnięcie.  

 

Podczas pracy w trybie zamrożonym, dedykowane kontrolki są wyświetlane na ekranie 

dotykowym.  



 

Odnieś się do poprzedniego rozdziału by zdobyć większą ilość informacji na temat 

kontrolek nie opisanych tutaj.  

 

PODSTAWOWE KONTROLKI  

DUAL CFM aktywuje wielokrotny widok obrazowania w czasie rzeczywistym w trybie 

B-Mode po lewej stronie i obraz w czasie rzeczywistym w trybie CFM po prawej stronie.  

 

FREQUENCY zmienia częstotliwość CFM: wyższa częstotliwość pomaga na 

obrazowanie wolniejszych prędkości.  

 

PWR D 

 

REVERSE zmienia kolor/kierunek przepływu odwracając mapę kolorów.  

 

ZAUWAŻ przycisk Reverse zmienia mapę kolorów a nie ich skalę.  
 

SCALE zmienia skalę prędkości; wpływa to na nasycenie kolorów.  

 

SMART CFM kiedy jest naciśnięty działa poprzez:  

 zmianę sterowania CFM z odniesieniem do linii poziomej.  

 zmianę skali CFM 

 zmianę skali koloru kiedy dostępny jest  

 utrzymywanie ciągłego nachylenia kąta korygującego.  

 

XFLOW aktywuje/dezaktywuje ustawienia dot. bardziej wrażliwych i mniej nasyconych 

map kolorów.  

 

KONTROLKI PRACY W TRYBIE ZAAWANSOWANYM  

 

CFM-STEER  Kiedy głowica pozwala na orientację kursora, wówczas zmienia się 

sterowanie kolorami.  

 

OSTRZEŻENIE Kiedy sterowanie jest ustawione do stopnia najwyższego, wówczas 

mogą pojawić się artefakty pokazujące kolorowe kropki. W takim przypadku należy 

zmniejszyć sterowanie o jeden stopień.  

 

COLOR MAP  otwiera sub-menu pozwalające na wybór różnych map kolorów: 

COLOR MAP wybiera próg graniczny powyżej którego prędkość jest 

wyświetlana. To polecenie jest dostępne tylko dla specyficznych map kolorów.  

VEL VIS THRES wybiera próg graniczny powyżej którego prędkość jest 

wyświetlana. To polecenie jest dostępne tylko dla specyficznych map kolorów. 

WR PRIOR (Write Priority) wyznacza priorytet dla kodyfikacji kolorów i dla 

skali czarno-białej.  

COLOR PRIORITY umożliwia lub blokuje transparentność pomiędzy kolorem a 

skalą czarno-białą 

BACK powrót do głównego menu przy zachowaniu dokonanych modyfikacji 

 
 



DENSITY zmienia gęstość linii – jest to liczba linii na obrazie ultrasonograficznym. 

Wpływa to na nasycenie koloru.  

 

FILTER redukuje artefakty powstałe na skutek oddzielenia akustycznego lub 

wywołanych przez poruszanie się struktur – filtruje sygnały o niskiej prędkości przepływu.  

 

HD-CFM# 

SMOOTH   Przyciski te dzielą to samo pokrętło; naciśnij je aby przełączać się pomiędzy 

tymi dwoma kontrolkami, pokręć je by zwiększyć lub zmniejszyć wartość wybranej kontrolki 

(podświetlana na niebiesko). 

HD-CFM # dopasowuje przestrzenną rozdzielczość koloru 

SMOOTH ujednolica sposób przedstawienia przepływu  

 

PERSISTENCE zmienia stopień przejrzystości – wyższe poziomy zwiększają percepcję 

obrazu i zmniejszają rozróżnienie poruszających się struktur.  

 

SENSITIVITY dopasowuje wrażliwość koloru. Dostępne tylko z konkretnymi 

aplikacjami  

 

KONTROLKI PODCZAS PRACY W TRYBIE ZAMROŻONYM  

 

HIDE CFM umożliwia lub blokuje prezentację koloru wyświetlana tylko w trybie B-

Mode.  

 

OPTYMALIZACJA SKANOWANIA DOPPLERA KOLOROWEGO  

 

Aby uzyskać dobry sygnał CFM, obraz powstający w trybie B-Mode musi być w 

pierwszej kolejności zoptymalizowany a wzmocnienie obrzu w trybie B-Mode musi być 

odpowiednio dostosowany.  

 

ZAUWAŻ zbyt intensywne wzmocnienie obrazu w trybie B-Mode może zamaskować 

przepływy 

Należy ustawić pozycję i wymiar ROI (obszaru zainteresowania)  

ZAUWAŻ  transmitowanie punktów ogniskowych jest aktywne w trybie CFM, 

pominąwszy wszystkie ustawienia trybu B-Mode, oraz jest automatycznie pozycjonowane w 

centrum ROI.  

 

Należy dopasować wzmocnienie koloru przesuwając przycisk CFM GAIN (pokrętło 

znajdujące się obok przycisku CFM) aby uzyskać bardziej użyteczny poziom sygnału.  

 

Następnie należy zoptymalizować inne parametry tak by osiągnąć właściwy przepływ 

koloru.  

 

Q-Mode – M CFM Mode 

 

Aktywacja Formatu Q-Mode 

 

1. Jeśli jest to konieczne, w trybie CFM lub w trybie Power Doppler  należy nacisnąć 

przycisk LINE UPDATE by zobaczyć kursor M-Mode 

2. Ustaw kursor używając trackballa na właściwej pozycji  



3. Naciśnij M by uaktywnić analizę z trybie Q-Mode 

4. Naciśnij B/M by powrócić do trybu B-Mode 

 

Podczas badania naciśnięcie przycisku LINE UPDATE zamraża śledzenie trasy i 

odniesienie do obrazu 2D jest tymczasowe re-aktywowane.  

 

ZAUWAŻ Kiedy aktywna jest większa ilość modułów, klawisz nawigacyjny M-

MODE pozwala operatorowi na przełączanie się pomiędzy kontrolkami trybu M-

Mode. 
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ROZDZIAŁ 

 

1- POMIARY  

WPROWADZENIE 
Pomiary mogą być prowadzone we wszystkich modułach i aplikacjach zarówno w czasie 

rzeczywistym jak i w trybie zamrożonym.  

System MyLab zapewnia dwa typy pomiarów: 

 Pomiary rodzajowe – zestaw pomiarów powiązany z danym modułem pracującym. 

Należy nacisnąć przycisk +…+ by je aktywować.  

 Pomiary zaawansowane – zestaw pomiarów powiązany z aktywną aplikacją, Należy 

nacisnąć przycisk MEASURE by je aktywować.  

Raz aktywowane, dostępne pomiary są wyświetlane na ekranie dotykowym i wymienione 

po lewej stronie ekranu. Wiadomości wyświetlane na ekranie, stanowią rodzaj przewodnika 

po różnych etapach wykonywania pomiarów i pomagają wykonać dany pomiar. Rezultaty są 

wyświetlane w ramce na ekranie.  

Pomiar może zawierać kilka części składowych, na przykład by przeliczyć objętość 

należy najpierw obliczyć szerokość, długość i wysokość.  

Istnieje możliwość spersonalizowania zarówno pomiarów rodzajowych jak i 

zaawansowanych tak by przystosować je do własnego trybu pracy. Należy odnieść się do 

rozdziału „Konfiguracja pomiarów” znajdującego się w dalszej części niniejszej instrukcji.  

OSTRZEŻENIE Ten symbol jest wyświetlany na ekranie kiedy cechy obrazu, w 

porównaniu do tego oryginalnego, mogą nie być optymalne dla celów diagnostycznych.  

Należy się upewnić, że postępuje się zgodnie ze wszystkimi medycznymi procedurami 

dokonując wyboru obrazu i pozycjonowania kursora na ekranie podczas przeprowadzania 

badania.   

 

ZAUWAŻ  Zawsze zwiększ format by zmaksymalizować strukturę/sygnał który ma 

być mierzony.  

O ile jest to możliwe, należy używać pełnoekranowego formatu w pomiarach 

dokonywanych w trybie M-Mode oraz Doppler.  

JAK WYKONAĆ POMIAR 
1. Naciśnij +…+ lub MEASURE by aktywować pomiary, na ekranie dotykowym 

wyświetli się lista dostępnych pomiarów, które będą automatycznie identyfikowane 

zgodnie z aktywnymi modułami, aplikacjami i presetami.  

2. Należy nacisnąć wybrany pomiar by go rozpocząć lub wybrać dany pomiar z listy 

znajdującej się po lewej stronie ekranu.  

3. Należy postępować zgodnie z instrukcjami na ekranie, ustawić kursor za pomocą 

TrackBall oraz potwierdzić jego pozycję naciskając ENTER.  

Wartość, która jest mierzona jest wyświetlana w ramce, która może być umieszczona w 

dowolnym miejscu na obrazie.  

Prowadzone pomiary są oznaczone symbolem .  



Przycisk UNDO zamyka sesję, zachowując wszystkie dokonane pomiary.  

Tabelka poniżej opisuje skróty i etykiety używane podczas wykonywania pomiarów 

podczas ich wykonywania oraz w arkuszu roboczym i raporcie. Wyjaśnienie może być 

używane jako odniesienie do opisu w niniejszej instrukcji.  

 

Tabelka 1-1 Tabelka opisu pomiarów.  

Opis 

pomiaru  

Pomiar 

(skróty)  

Lista 

poszczególnych 

pomiarów 

składających 

się na pomiar 

główny 

(etykieta)  

Typ 

pomiaru 

głównego  

Wyświetlan

y rezultat  

Ta kolumna 

zawiera opis 

pomiaru jaki jest 

przeprowadzany 

w danym czasie 

Ta kolumna 

zawiera nazwy 

pomiarów w 

takiej kolejności 

w jakiej pojawiają 

się na ekranie 

dotykowym (w 

nawiasie podany 

jest skrót 

używany w ramce 

jako tytuł)  

Ta kolumna 

wyszczególnia 

każdy pomiar 

który został 

wykonany by 

otrzymać 

ostateczny wynik 

(etykieta w 

nawiasie używana 

jest w celu 

identyfikacji 

ramki z wynikiem 

finalnym) 

Dla każdego 

pojedynczego 

pomiaru w 

kolumnie 

znajdującej się po 

lewej stronie, jest 

tam opisany typ 

procedury która 

musi być 

przeprowadzona 

by wykonać dany 

pomiar   

Ta kolumna 

wyszczególnia 

wszystkie 

wykonane  

pomiary i 

kalkulacje. 

Wyniki obliczeń 

są automatycznie 

przetwarzane 

przez system 

zaraz po tym jak 

zostaną wykonane 

wszystkie 

pomiary 

składowe. 

Wartości obliczeń 

są wskazane 

pogrubioną 

czcionką, a 

formuła użyta do 

obliczeń opisana 

jest na końcu 

odpowiedniej 

tabelki   

 

DODATKOWE KNOTROLKI UŻYWANE PODCZAS POMIARÓW 

 

Ekran dotykowy zależy od aktualnie wykonywanego pomiaru: 

ADD TO REPORT występuje na końcu pomiaru, dodaje to pomiar rodzajowy do 

roboczego arkusza badania lub do raportu. Po naciśnięciu tego klawisza, system poprosi o 

ponowne nazwane pomiaru. Ponownie nazwany pomiar będzie wtedy dostępne w obu 

arkuszach roboczych (w dedykowanym pod-folderze) oraz w raporcie.  

BACK w przypadku pomiaru przekroju, wyraźnie obrazuje wykropkowaną trasę punkt po 

punkcie.  

CLEAR usuwa wszystkie pomiary z ekranu  

LEFT/RIGHT kiedy dostępne są pomiary dwustronne, przełącza się pomiędzy nimi  

PAN przesuwa badaną przestrzeń wzdłuż sektora 

ROTATE obraca przestrzenią 

SKIP przełącza do następnej akcji  



SWAP/SWAP AXIS odpowiednio zamienia znacznik lub oś połączoną w danym 

momencie z TrackBall. Alternatywnie, przycisk Action może być używany by zamienić 

znaczniki początek/koniec podczas wykonywania badania lub podczas rysowania elipsy przez 

oś.  

 

JAK WYKONAĆ POMIAR  

W poniższej części znajduje się opis procedury pozwalającej na przeprowadzenie badania 

opartego na poszczególnych pomiarach składowych.  

Podczas przeprowadzania każdego z pomiarów, do każdego pomiaru jest dodawany jego 

numer porządkowy. System MyLab może wyświetlić 9 pomiarów na ekranie w jednym 

czasie.  

 

ODLEGŁOŚĆ 

Tego typu pomiary wymagają wyznaczenia linii w trybie B-Mode 

1. Używając TrackBall, ustaw znacznik na pozycji wyjściowej i naciśnij ENTER w celu 

potwierdzenia 

2. Ustaw teraz znacznik na finalnej pozycji i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia 

 

NAJWYŻSZY PUNKT  

Ten pomiar wymaga wyznaczenia punktu szczytowego w trybie B-Mode: wynik pomiaru 

osiągany jest poprzez połączenie wszystkich punktów szczytowych.  

1. Używając Trackball ustaw znacznik na pierwszym punkcie i naciśnij ENTER w celu 

potwierdzenia 

2. Ustaw kursor na drugim punkcie i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia 

3. Ustaw wszystkie wymagane punkty. Wynik zostanie automatycznie obliczony poprzez 

dwukrotne naciśnięcie przycisku ENTER na ostatnim punkcie.  

 

 

 

 

 

TRASA 

Ten pomiar wymaga wyznaczenie konturu w trybie B-Mode 

1. Używając TrackBall, ustaw znacznik na punkcie wyjściowym i naciśnij ENTER w 

celu potwierdzenia 

2. Narysuj kontur przy użyciu TrackBall. Posuwając się do tyłu usuwa się narysowany 

kontur  

3. Naciśnij ENTER by ustawić punkt końcowy i potwierdzić.  

ELIPSA 

Ten pomiar wymaga wyznaczenia elipsy w trybie B-Mode 

1. Używając Trackball, wyznacz znacznik na pierwszej pozycji i naciśnij ENTER w celu 

potwierdzenia 

2. Przesuń Trackball by narysować oś: system wyświetli elipsę która może być 

odpowiednio dopasowana z pomocą Trackball 

3. Ustaw końcowy punkt osi naciskając ENTER 

4. Przesuń TrackBall by zmienić wymiar elipsy i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia.  

CZAS 

Ten pomiar wymaga wyznaczenia linii w trybie M-Mode oraz w trybie Doppler: 

1. Używając Trackball, ustaw znacznik na wyjściowej pozycji i naciśnij ENTER w celu 

potwierdzenia 



2. Ustaw znacznik na końcowej pozycji i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia 

PRĘDKOŚĆ 

Ten pomiar wymaga śledzenia linii w trybie M-Mode 

1. Używając TrackBall, ustaw znacznik na wyjściowej pozycji i naciśnij ENTER w celu 

potwierdzenia 

2. Ustaw teraz znacznik na końcowej pozycji i naciśnij ENTER w celu potwierdzenia.  

ZNACZNIK  

Ten pomiar wymaga ustawienia punktu w trybie Doppler 

1. Używając TrackBall ustaw znacznik na prędkości która ma zostać zmierzona i naciśnij 

ENTER w celu potwierdzenia 

PRZEKRÓJ  

Przekrój może zostać narysowany w trybie Doppler na 3 różne sposoby: ręcznie, w pętli 

lub automatycznie (ADM).  

Kiedy pomiar przekroju ma zostać wykonany, system wyświetla kontrolki, które 

pozwalają na wybór modułu używanego do narysowania przekroju: METHOD MANUAL 

(metoda manualna)/ BY CYCLE (w pętli) co pozwoli na wybór pomiędzy tymi dwoma 

modułami oraz ADM dla aktywowania automatycznych pomiarów Dopplera.  

Na końcu pomiaru, niezależnie od modułu jaki został wybrany, za wyjątkiem pomiarów 

VTI, następujące dodatkowe parametry zostaną obliczone przez system. Liczba tych 

parametrów zmienia się zależnie od typu pomiaru, aplikacji i jej stopnia personalizacji.  

 

Tabela 1-2 Parametry obliczane w rodzajowych pomiarach dopplerowskich.  

Wyświetlany rezultat  Opis 

VTI  Velocity Time Integral (integralny czas 

prędkości)  

PSV Peak Systolic Velocity (szczytowa 

prędkość skurczu) 

EDV End Diastolic Velocity (końcowa 

prędkość rozkurczu) 

V Rev  Reverse velocity (odwrócona prędkość)  

TAV Time Average Velocity (średnia 

prędkość) 

RI  Resistive Index (wskaźniki odporności) 

PI  Pulsatility Index (wskaźniki 

pulsacyjności)  

S/D Systolic Velocity/Diastolic Velocity 

(prędkość skurczu/prędkość rozkurczu 

D/S Diastolic Velocity/Systolic Velocity 

(prędkość rozkurczu/prędkość skurczu)  

HR  Heart Rate (wskaźnik serca) dla 

pomiarow OB. 

Acc  Acceleration (przyśpieszenie)  

Acc T Accelration Time (czas przyśpieszenia)  

Max PG  Maximum Peak Gradient (stopień 

maksymalnego punktu szczytowego)  

Mn PG Mean Peak Gradient  

 

Jakiekolwiek zmiany dokonane na skali orientacji prędkości, na wyświetlanym formacie 

lub korekcje kąta doprowadzą do ponownego przeliczenia parametrów.  



W aplikacjach innych niż kardiologiczna, system automatycznie przeliczy i wyświetli 

następujące parametry podczas analizowania tętniczych przepływów.  

W module żylnym, tylko V Rev oraz Mn PG są obliczane.  

 

ZAUWAŻ Naciśnij TRASA by zmienić moduł do śledzenia spektrum Dopplera (na 

przykład pozytywne lub negatywne przepływy) 
 

Pomiary ręczne 

Pomiary MANUAL (ręczne) wymagają wskazania prędkości przekroju w trybie Doppler 

1. Przy użyciu Trackball, ustaw znacznik na pozycji wyjściowej i naciśnij ENTER w 

celu potwierdzenia 

2. Narysuj przekrój używając Trackball. Cofając się kontur zostaje usunięty.  

3. Naciśnij ENTER by wyznaczyć punkt końcowy i potwierdzić.  

 

Pomiary w pętli  

Kiedy została wybrana opcja wykonywania pomiarów w pętli – BY CYCLE - system 

MyLab automatycznie wykryje falę prędkości podczas cyklu kardiologicznego w trasie 

Dopplera wyświetlanej w kolorze żółtym i umiejscowionej na spektrum.  

Pomiar pozwala na lepsze zdefiniowanie punktów początkowych i końcowych.  

1. Używając Tracball przesuń pasek na pierwszy punkt w cyklu i naciśnij ENTER w celu 

potwierdzenia.  

2. Używając Trackball przesuń pasek na punkt końcowy cyklu i naciśnij ENTER w celu 

potwierdzenia.  

Wybrany cykl Dopplera spektralnego jest oznaczony i wyświetlony na biało.  

Pomiar automatyczny   

Dla pomiaru automatycznego (ADM) należy odnieść się do kolejnego paragrafu 

„Automatyczne Pomiary Dopplera” 

 

ADM – Automatic Doppler Measurements – Automatyczne Pomiary Dopplera  

Automatyczne śledzenie Dopplera samoistnie śledzi przekrój Dopplera spektralnego, 

który jest oparty na sygnale ECG o ile jest on dostępny, lub na interwałach czasowych 

zdefiniowanych przez CLIP DUR.  

Przekrój śledzonego Dopplera spektralnego może być oparty o: 

 Trasę wartości szczytowych co oznacza przekrój maksymalnej częstotliwości 

spektrum  

 Trasę średnich wartości, co oznacza przekrój średniej wartości spektrum  

W innych aplikacjach niż kardiologiczna, automatyczne pomiary są dokonywane na 

śledzonym przekroju i wyświetlane po lewej stronie ekranu; pomiary są uaktualniane o każdy 

cykl pracy serca. W aplikacjach kardiologicznych przekrój Dopplera może być skojarzony z 

konkretnym kardiologicznym pomiarem przepływu: należy odnieść się do kolejnego 

paragrafu w celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji.  

Automatyczne pomiary są zachowywane w raportach tylko wówczas gdy są one 

skojarzone z konkretnym kardiologicznym pomiarem przepływu  lub kiedy są one 

zapisywane poprzez naciśnięcie przycisku ADD TO REP.  

 

OSTRZEŻENIE Określenie stopnia krzywizny fali wymaga jasnego i pozbawionego 

hałasów nagrania Dopplera spektralnego. W innym przypadku, rzetelność wyświetlanego 

pomiaru może nie zostać zapewniona.  

 



ACTIVATION Automatyczne śledzenie Dopplera może być aktywowane w czasie 

rzeczywistym zarówno w trybie PW jak i CF oraz podczas pracy w trybie zamrożonym.  

 

ADM aktywuje śledzenie Dopplera. Raz aktywowany, przekrój Dopplera jest 

wyświetlany na żółto, umiejscowiony na spektrum.  

 

Podczas pracy w automatycznych pomiarach Dopplera, przyciski i kontrolki systemu są 

dostępne by zoptymalizować wyświetlanie przekroju (przyciski B-Mode, Doppler). Dla 

większej ilości informacji należy odnieść się do sekcji „Optymalizacja obrazu”.  

 

ZAUWAŻ Należy użyć kontrolek (takich jak BASELINE, SCALE) by wyświetlić cały 

przekrój i spektrum w ciągu Dopplera tak by nie powstały błędy aliasingu.  

 

 

 

 

 

 

 

Kontrolki w Automatycznych Pomiarach Dopplera 

 

Przyciski funkcjonujące w sub-menu – Po aktywacji modułu Dopplera, wyświetlony 

zostanie przycisk ADM SETTINGS. Po jego naciśnięciu, sub-menu wyświetli następujące 

kontrolki: 

 

ALL 

UPPER 

LOWER     Kiedy przycisk INVERT CFM SCALE WITH STEERING jest niedostępny, 

menu APPLICATION PRESET (naciskając MENU, a następnie GENERAL SETUP) te 

przyciski odpowiednio wybierają czy śledzić cały przepływ, przepływ powyżej linii głównej 

lub przepływ poniżej linii głównej.  

 

ALL 

ADM POSITIVE 

ADM NEGATIVE   Kiedy przycisk INVERT CFM SCALE WITH STEERING nie jest 

dostępny, te przyciski odpowiednio wybierają czy śledzić cały przekrój prędkości, czy tylko 

prędkość pozytywną czy też prędkość negatywną.  

 

PEAK MEAN  odpowiednio ustawia czy śledzić przekrój w szczytowym punkcie czy w 

średniej częstotliwości.  

 

ARTERIAL/VENOUS  wybierz typ przepływu jaki ma zostać poddany analizie. W 

pierwszym przypadku okres analizy dla każdego pomiaru korespondującego ze śledzonym 

cyklem pracy serca; w innym przypadku wartość przełącznika ustawiona jest na okres analizy 

dla każdego pomiaru.  

 

AVERAGE ustawia średnią liczbę cykli  

 

THRESHOLD ustawia minimalny poziom sygnału jaki ma zostać ustawiony dla 

śledzenia przekroju  



 

BACK  wyjście z menu ustawień  

 
 

ZAUWAŻ Dla prawidłowej diagnozy, rekomendowane jest by użyć korekcji kąta w celu 

uzyskania prawidłowego pomiaru przepływu.  

Należy się upewnić że przekrój automatycznie badanego przepływu dopplerowskiego 

(żółta linia) jest zgodny z rzeczywistym przekrojem.  

 

TRYB ZAMROŻONY I ARCHIWUM  

W trybie zamrożonym sekwencje trybu Dopplerowskiego mogą być widoczne poprzez 

przesunięcie ramek: znacznik w automatycznym przekroju Dopplera porusza się 

odpowiednio. Wyświetlane wartości parametrów odnoszą się do wybranego okresu/cyklu 

pracy serca.  

 

ADM naciśnięcie tego przycisku wyświetla badany przekrój  

 

ANGLE FINE ADJ przełącznik zmienia wektor kąta: mierzone wartości są 

automatycznie odpowiednio ponownie kalkulowane.  

Śledzenie automatycznego Dopplera i pomiary są automatycznie zapisywane razem z 

obrazem (przycisk IMAGE)  

 

NOTE Pomiary w trybie Dopplera nie są dostępne podczas powtarzania badania i plików 

archiwalnych.  

 

 

POMIARY WYKONYWANE W DWÓCH TRYBACH  

 

Niektóre pomiary muszą być dokonywane w dwóch różnych trybach. Aby tego dokonać 

należy: 

1. Wykonać pierwszy pomiar w aktualnie działającym trybie 

2. Jeśli jest to konieczne należy nacisnąć FREEZE by powrócić do badania w czasie 

rzeczywistym i osiągnąć dany obraz, następnie należy nacisnąć FREZZE ponownie.  

3. Należy nacisnąć -….+ lub MEASURE by wykonać drugi pomiar  

 

POMIARY WYKONYWANE W WIELU MODUŁACH  

 

Pomiary wykonywane w wielu modułach np. B-Mode lub Doppler mogą być 

wykonywane w formacie DUAL lub SPLIT (rozdzielonym). W formacie dual z głowicą 

liniową. Pomiary mogą być wykonywane na obu obrazach na przykład pomiar odległości 

może być aktywowany poprzez umiejscowienie kursora na jednym obrazie oraz ostatniego 

kursora na drugim obrazie. Pomiar może być wykonywany tylko gdy obrazy dotyczą tych 

samych głębokości, tej samej orientacji bez sterowania i stosowania zoom.  

 

OSTRZEŻENIE Przed wykonaniem pomiaru na dwóch obrazach w formacie dual, 

sprawdź czy cały obraz (np. obie strony obok tych samych ram) są spójne ze strukturą która 

jest badana. Jeśli jest to konieczne, dopasuj oba obrazy. 

 

Kiedy jest on aktywowany, średnia wartość jest oparta na 3 pomiarach.  

 



 

 

 

 

 

 

POMIARY WYKONYWANE PODCZAS ODTWARZANIA PLIKÓW VIDEO 

 

Kiedy wcześniej zapisany plik video 

(M-Mode, Q-Mode, Compass M-Mode, 

Doppler) jest ponownie odtwarzany, 

zarówno w trybie odtwarzania w pętli 

jak i obraz po obrazie, wyświetlana jest 

pionowa czarna linia. Linia ta oddziela 

obrazy należące do tego samego 

ciągłego odstępu czasu (po prawej 

stronie linii) of obrazów należących do 

innych ciągłych odstępów czasu (po 

lewej stronie linii). Zarówno pomiary 

rodzajowe jak i zaawansowane mogą 

zostać wykonane zarówno na 

pojedynczych obrazach składających 

się na plik video.  

 

OSTRZEŻENIE Każdy pomiar który jest oparty na interwałach czasowych (takich 

jak przepływ) musi być wykonywany jedynie w ciągłych odstępach czasu. Taki rodzaj 

pomiaru musi być wykonywany bez przekraczania pionowej czarnej linii.  
 

POMIARY RODZAJOWE 

 

Po naciśnięciu +…+, pomiary rodzajowe są aktywowane i zależnie od aktywnego trybu, 

wyświetlana jest specyficzna lista pomiarów.  

Lista pomiarów rodzajowych dostępnych dla każdego modułu znajduje się w poniższych 

tabelkach. Formuły i odniesienia bibliograficzne znajdują się w załącznikach.  

 

Tabela 1-3 Pomiary rodzajowe dostępne w trybie B-Mode.  

 

Opis 

pomiaru  

Pomiar 

(skrót)  

Pomiar 

główny  

Typ 

pomiaru 

głównego  

Wyświetlan

y wynik  

Odległość Odległość 

(D)  

Odległość 

(D)  

Odległość D# 

Wskaźnik 

odległości  

Wskaźnik 

odległości 

(Wskaźnik 

odległości) 

Odległość1 

(D1)  

Odległość2 

(D2) 

Odległość 

Odległość 

D1 

D2 

D/D 

Procentowa 

wartość 

redukcji 

średnicy  

%Diam 

reduction  

(%Diam 

reduction)  

Odległość1 

(D1)  

Odległość2 

(D2) 

Odległość 

Odległość 

D1 

D2 

%Diam  



Długość 

przez 

wierzchołek  

Długość 

(Wierzchołek) 

(L) 

Długość 

(Wierzchołek) 

(L#)  

Wierzchołe

k  

L# 

Długość 

przez trasę 

 

Długość 

(Trasa) (L) 

Długość 

(Trasa) (L#) 

Trasa L# 

Obszar 

wyznaczony 

przez osie 

elipsy  

Obszar 

(Osie elipsy) 

(Area)  

Obszar  Elipsa Obszar# 

obwód 

Obszar 

przez 

wierzchołek  

Obszar 

(Wierzchołek) 

(Area)  

Obszar  Wierzchołe

k  

Obszar# 

obwód 

Obszar 

przez trasę 

Obszar 

(Trasa) (Area)  

Obszar  Trasa Obszar# 

obwód 

Wskaźnik 

obszaru  

Wskaźnik 

obszaru (A/A)  

Obszar 1 

Obszar 2  

Trasa 

Trasa 

Obszar 1  

Obszar 2 

A/A 

Procentowy 

stopień 

redukcji  

% redukcja 

obszaru (% 

obszar)  

Obszar 1 

Obszar 2 

Trasa 

Trasa 

Obszar 1  

Obszar 2 

%A 

Objętość 

przez elipsę 

objętość 

(elipsa) (El-

Objętość)  

Obszar  Elipsa Obszar# 

Objętość 

Objętość 

przez trasę 

Objętość 

(Trasa) obj 

Obszar (A) 

Średnica 

(Diam) 

Trasa 

Odległość 

Obszar# 

Średnica 

Objętość 

Objętość 

Biplane 

objętość 

biplane 

Średnica 

(Diam1) 

Średnica 

(Diam2) 

Średnica 

(Diam3)  

Odległość 

Odległość 

Odległość 

Diam1 

Diam2 

Diam3 

Objętość 

Wskaźnik 

elipsy  

Wskaźnik 

elipsy  

Obszar1 

Obszar2 

Elipsa 

Elipsa 

Obszar# 

Obszar# 

E/E 

Pomiar 

kąta  

Pomiar 

kąta 

Wartość 

bazowa 

kąta/Kąt 

/Kąt  

Odległość 

Odległość 

Odległość 

 

Pomiar 

kąta (2 linie)  

Pomiar 

kąta 

------------ Odległość 

Odległość 

Odległość 

Kąt  

Pomiar 

kąta (3 punkty)  

Pomiar 

kąta 

------------ Odległość 

 

Kąt  

 

 

 

 

 



 

 

Tabela 1-4 Pomiary rodzajowe dostępne w trybie M-Mode 

 

Opis 

pomiaru  

Pomiar 

(skrót)  

Pomiar 

główny  

Typ 

pomiaru 

głównego  

Wyświetlan

y wynik  

Odległość Odległość 

(D)  

Odległość 

(D)  

Odległość D# 

Wskaźnik 

odległości  

Wskaźnik 

odległości 

(Wskaźnik 

odległości) 

Odległość1 

(D1)  

Odległość2 

(D2) 

Odległość 

Odległość 

D1 

D2 

D/D 

Czas  Czas (czas)  Czas Czas Czas#  

Wskaźnik 

czasu  

Wskaźnik 

czasu 

(wskaźnik 

czasu)  

Czas1 

Czas2 

Czas 

Czas 

Czas1 

Czas2 

T/T 

Rytm serca HR (HR)  R-R (R-R) Czas R-R# 

HR 

Prędkość Prędkość 

(VEL) 

Prędkość 

(Vel#) 

Prędkość Vol# 

Czas 

D 

Wskaźnik 

prędkości 

Wskaźnik 

prędkości 

(wskaźnik 

prędkości)  

Prędkość1 

Prędkość2 

Prędkość 

Prędkość 

Vel# 

Vel# 

V/V 

 

 

Tabela 1-4 Pomiary rodzajowe dostępne w trybie Doppler 

 

Opis 

pomiaru  

Pomiar 

(skrót)  

Pomiar 

główny  

Typ 

pomiaru 

głównego  

Wyświetlan

y wynik  

Czas  Czas (czas)  Czas Czas Czas#  

Wskaźnik 

czasu  

Wskaźnik 

czasu 

(wskaźnik 

czasu)  

Czas1 

Czas2 

Czas 

Czas 

Czas1 

Czas2 

T/T 

Prędkość Prędkość 

(VEL) 

Prędkość 

(Vel#) 

znacznik  V 

Prędkość 

kardiologiczna 

Prędkość 

kardiologiczna 

Prędkość 

kardiologiczna 

(V) 

znacznik  Vel# 

PG 

Wskaźnik 

prędkości 

Wskaźnik 

prędkości 

(wskaźnik 

prędkości)  

Prędkość1 

Prędkość2 

znacznik 

znacznik  

Vel# 

Vel# 

V/V 

Rytm serca HR (HR)  R-R (R-R) Czas R-R# 

HR 



Wskaźnik 

prędkości 

skurczowej w 

stosunku do 

prędkości 

rozkurczowej  

S/D 

S/D 

PSV* 

EDV* 

Znacznik  

Znacznik  

PSV 

EDV 

S/D 

Kardiologic

zne VTI  

Kardiologic

zne VTI  

Kardiologic

zne VTI (VTI) 

Profil  VTI  

Naczyniowe 

VTI  

Naczyniowe 

VTI (VTI) 

VTI  Profil  VTI  

Indeks 

pulsacyjności  

PI (PI)  VTI  Profil  VTI  

Indeks 

odporności  

RI (RI) PSV 

EDV 

Znacznik  

Znacznik  

PSV 

EDV 

RI 

Przepływ 

trasy  

Przepływ 

(trasa) 

(przepływ) 

TAV 

Obszar  

Profil 

Trasa 

TAV# 

Obszar# 

Przepływ 

Przepływ 

przez elipsę 

Przepływ 

(elipsa) 

(przepływ) 

TAV 

Obszar 

Profil 

Elipsa 

TAV# 

Obszar# 

Przepływ 

Przepływ 

przez średnicę 

Przepływ 

(średnica) (D-

Flow) 

TAV 

Średnica 

Profil 

Odległość 

TAV# 

Diam# 

Obszar (D) 

Przepływ 

Nachylenie Nachylenie 

(nachylenie)  

Ciśnienie w 

połowie czasu 

Czas Acc 

PHT 

Prędkość 

(Hz) 

Prędkość Prędkość 

(Vel)  

Znacznik  Vel  

 

a. PSV = Szczytowa Prędkość Skurczowa 

b. EDV = Końcowa Prędkość Rozkurczowa 

c. VTI = Integralny Czas Prędkości  

d. Pomiar musi być dokonany w dwóch różnych modułach  

e. TAV = Średni czas prędkości  

f. Dostępny tylko gdy trasa wyświetlana jest w kHz. Kiedy prędkość jest mierzona 

w kHz żaden wybrany parametr nie jest automatycznie obliczany.  

 

Pomiary zaawansowane  

Po naciśnięciu przycisku MEASURE, pomiary zaawansowane zostają aktywowane i w 

zależności od aktywnej aplikacji wyświetlana jest konkretna lista pomiarów.  

 

Pomiary zaawansowane zorganizowane są w grupy odpowiednio według 

specjalistycznych struktur anatomicznych, ekran dotykowy wyświetla dostępne pomiary dla 

wybranych grup i dla innych dostępnych grup wymienionych na pasku nawigacyjnym. Aby 

wybrać inną grupę, należy nacisnąć wybrany klawisz. Należy odnieść się do kolejnego 

rozdziału co do pomiarów zaawansowanych dostępnych dla każdej aplikacji.  

 

Dane aplikacyjne  



Aby prawidłowo wykonać pomiary zaawansowane niektóre aplikacje wymagają 

dodatkowych informacji na temat pacjenta które mogą zostać wprowadzone do bazy danych 

pacjentów.  

Należy odnieść się do następnego rozdziału aby uzyskać informacje dotyczące 

konkretnych danych jakie muszą zostać wprowadzone w kardiologicznych, naczyniowych, 

ginekologicznych, neonatalnych oraz pediatrycznych aplikacjach.  

 

Organizacja pomiarów zaawansowanych  

Dla niektórych struktur anatomicznych, pomiary zaawansowane są dwustronne, co 

oznacza że pomiary są grupowane do prawej strony (oznaczone jako „R”) i do lewej strony 

(oznaczone jako „L”): przycisk LEFT/RIGHT pozwala na wybór danej strony.  

Kiedy strony są dostępne, dane oznaczenie odpowiada skrotowi pomiaru plus 

charakterowi „R” lub „L”, zgodnie z aktywną stroną.  

W następnym rozdziale pomiary dwustronne będą oznaczone odpowiednią notką i 

oznaczenie R (R) będzie używane dla wskazania danej strony.  

 

DIAGNOZA OPARTA NA POMIARACH 

Pomiary w systemach MyLab muszą być używane przez wykwalifikowany do tego 

personel i w  celach diagnostycznych. Diagnoza nie powinna być oparta tylko i wyłącznie na 

pomiarach, powinna być ona zintegrowana z innymi danymi klinicznymi.  

 

Wszystkie formuły zaawansowanych pomiarów w systemach MyLab odnoszą się do kilku 

klinicznych odniesień bibliograficznych które są wyświetlane dla każdej aplikacji i 

zaawansowanych danych w odpowiednich sekcjach. Użytkownicy są zachęcani do tego by 

konsultować oryginalne odniesienia w celu wyciągnięcia własnych wniosków co do spójności 

pomiarów.  

 

ZAUWAŻ Użytkownik jest jedynym odpowiedzialnym za spersonalizowanie 

pomiarów i formuł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

2- KONFIGURACJA POMIARÓW  

Dostęp do menu konfiguracyjnego  

 
Aby uzyskać dostęp do menu konfiguracyjnego należy nacisnąć MENU, następnie wybrać 

MEASURE, lista możliwych do konfiguracji pozycji będzie wyświetlona po lewej stronie 

ekranu.  

 

Tabela 2-1 Lista dostępnych do konfiguracji pozycji  

 
To menu konfiguracji pomiarów zależy od tego jaka pozycja została wybrana z listy po 

lewej stronie i może ono działać na 3-ech poziomach.  



 Na poziomie aplikacji kiedy została wybrana konkretna aplikacja 

 W folderze pomiarów kiedy taki folder został wybrany. Aby wyświetlać foldery 

pomiarów, należy nacisnąć + poza nazwą aplikacji.  

Kiedy pozycja z listy została już wybrana, podzbiór następujących przycisków jest 

dostępny: 

 EDIT aby uzyskać dostęp do menu konfiguracyjnego wybranej pozycji i zyskać 

możliwość jej modyfikacji  

 NEW aby stworzyć nowy spersonalizowany folder pomiarów. Należy w tym celu 

odnieść się do paragrafu „Jak stworzyć folder pomiaru” znajdujący się w kolejnym 

rozdziale.  

 CLONE aby stworzyć kopie istniejącego folderu pomiarów a następnie go 

modyfikować  

 REMOVE aby usunąć wybrany spersonalizowany folder pomiarów  

 FACTORY by przywrócić uszkodzone folderu pomiaru wybranej pozycji 

 

ZAUWAŻ Ta operacja odzyskuje wszystkie fabryczne foldery pomiarów i usuwa 

wszystkie foldery pomiarów spersonalizowane przez użytkownika zachowane dla danej 

aplikacji.   

 

Kiedy folder pomiaru został już wybrany jest możliwa zmiana jego pozycji poprzez 

używanie strzałek góra/dół na klawiaturze.  

Folder pomiarów będzie wyświetlany jako tabela na ekranie dotykowym po aktywacji 

pomiarów w trybie zaawansowanym.  

 

GS  Istnieje możliwość przypisania konkretnej konfiguracji pomiaru do danego presetu 

(lub klinicznego ustawienia). Należy odnieść się do rozdziału początkowego instrukcji aby 

uzyskać więcej informacji na temat ustawień klinicznych.  

 

Konfiguracje dla konkretnych aplikacji 

Należy wybrać konkretną aplikację z listy i nacisnąć EDIT lub podwójnie na nią kliknąć 

by wejść do odpowiedniego menu konfiguracyjnego.  

 

Menu konfiguracyjne pomiarów aplikacyjnych jest zorganizowane w 4 wewnętrzne 

foldery: 

 Pomiary aplikacyjne 

 Pomiary rodzajowe 

 Jednostki pomiarów 

 Zaawansowane  

 

SAVE zachowuje wszystkie nowe ustawienia; będą one aktywowane po rozpoczęciu 

nowego badania 

CANCEL powoduje wyjście z menu bez zachowywania nowych ustawień 

 

 

FOLDER POMIARÓW APLIKACYJNYCH 



 
 

Kliknij ENABLE APPLICATION AVERAGE by aktywować przeciętne dla wszystkich 

aplikacji pomiary (za wyjątkiem pomiarów rodzajowych).  

Kliknij ENABLE ABSOLUTE VELOCITIES aby aktywować wyświetlanie absolutne 

wartości prędkości w pomiarach dopplerowskich. Kiedy absolutne prędkości są dostępne: 

 Pomiary prędkości i przyspieszenia są zawsze pozytywne, niezależnie od pozycji 

kursora na trasie (powyżej czy poniżej linii bazowej).  

 Wymagane parametry, takie jak wskaźnik odporności czy wskaźnik pulsacyjności nie 

są pod wpływem tych ustawień.  

 Średnie pomiary są wyliczane na podstawie pozytywnych wartości  

 

Ramka znajdująca się po prawej stronie wymienia wszystkie grupy dostępne dla wybranej 

aplikacji pogrupowane w foldery fabryczne (FACTORY) i spersonalizowane (CUSTOM).  

Grupa może być wybrana poprzez przewijanie listy znajdującej się po prawej stronie lub 

poprzez wpisanie odpowiednich kryteriów w polu SEARCH.  

 

Kiedy dana grupa zostanie wybrana, personalizacja jest wyświetlana w centralnej części 

ekranu. Można aktywować/dezaktywować grupę wybierając ON/OFF odpowiednio w 

kolumnie MODE znajdującej się obok nazwy grupy. Kiedy dana grupa została aktywowana, 

jest ona dostępna po naciśnięciu przycisku MEASURE.  

 

Dla każdego pojedynczego pomiaru należącego do danej grupy można zdefiniować 

własny tryb aktywacyjny.  

 AUTO: pomiar jest zawarty w sekwencji automatycznych pomiarów.  

 OFF: pomiar jest dezaktywowany 

 ON: pomiar powinien być ręcznie aktywowany.  

 

ZAUWAŻ AUTO dla wybranego parametru (który nie jest przeliczany ale pochodzi z 

danej formuły) oznacza, że ten parametr będzie automatycznie przeliczony i zaktualizowany 

na stronie raportu tak szybko jak tylko zostaną wykonane podstawowe pomiary.    



 

Ramki „WS” oraz „PL” - grupa pomiarów i każdy pojedynczy pomiar są zawarte w 

arkuszu roboczym i mogą zostać wydrukowane kiedy odpowiednie ramki (WS oraz PL) są 

zaznaczone.  

 

NEW GROUP otwiera sub-menu pozwalające na stworzenie grupy spersonalizowanej. 

Należy odnieść się do rozdziału „Jak stworzyć nową grupę” znajdujący się dalej w tym 

rozdziale.  

EDIT pozwala na modyfikowanie wybranej grupy spersonalizowanej. 

DELETE usuwa wybraną grupę spersonalizowaną. 

 

 

FOLDER POMIARÓW RODZAJOWYCH  

W tym folderze istnieje możliwość personalizowania pomiarów rodzajowych (dostępne 

poprzez naciśnięcie +…+) dla każdego modułu należącego do wybranej aplikacji.  

 

  

 W centralnej części ekranu dotykowego. Każdy tryb (wybieralny przez naciśnięcie 

odpowiedniego klawisza) ma swój dedykowany ekran dotykowy.  

 Po prawej stronie na liście wszystkich dostępnych pomiarów dla wybranego trybu.  

 

Aby spersonalizować pomiary rodzajowe należy postępować zgodnie z procedurą: 

 

PROCEDURA:  

1. Należy wybrać dany tryb naciskając odpowiedni klawisz: lista dostępnych pomiarów 

znajdująca się po prawej stronie powinna zostać zaktualizowana.  

2. Aby dodać pomiar na ekranie dotykowym, należy go przenieść i upuścić z listy po 

prawej stronie na pustą ramkę znajdującą się na ekranie dotykowym. Wszystkie 

pomiary przesunięte na ekran dotykowy są wyświetlane w szarym kolorze po prawej 

stronie listy.  



3. Aby zmienić pozycję na ekranie dotykowym, przenieś i upuść go z obecnej pozycji na 

nową.  

4. Aby usunąć pomiar z ekranu dotykowego, przenieś go do kosza.  

 

Naciskając DEFAULT MEASURE można zdecydować który pomiar będzie aktywny. 

Jeśli wybrana zostanie opcja NONE, żadne pomiary nie zostaną automatycznie aktywowane.  

Zaznaczając ENABLE AUTO-REPEAT umożliwia się automatyczne powtórzenie 

pomiaru odległości w trybie B-Mode oraz pomiaru prędkości w trybie Doppler.  

 

Folder Jednostek Pomiaru  

W tym folderze można ustanowić wybraną jednostkę pomiaru dla każdego typu pomiaru 

oraz kształt kursora jaki ma być używany w trybie Doppler oraz M-Mode.  

 

Foldery zaawansowane 

W tym folderze istnieje możliwość ustawienia konfiguracji drukowania raportu (REPORT 

PRINT) wybierając jedną z opcji znajdujących się na dole menu.  

 

Tab. 2-1 Opcje drukowania raportu 

Drukowanie raportu  Czynność 

FACTORY  Pomiary w raporcie są zorganizowane 

według ustawień fabrycznych  

BY GROUP  Pomiary w raporcie są zorganizowane 

według grup 

BY MODE  Pomiary w raporcie są zorganizowane 

według trybów 

 

Dodatkowo, dedykowane ustawienia są dostępne dla niektórych aplikacji. Należy odnieść 

się do następnego rozdziału by otrzymać dalsze informacje.  

 

 

 

 

 

 

KONFIGURACJA FOLDERÓW POMIAROWYCH 

 

Należy wybrać folder pomiarów i nacisnąć EDIT lub podwójnie kliknąć na folder by 

wejść do odpowiedniego menu konfiguracyjnego. Należy nacisnąć NEW lub CLONE jeżeli 

zachodzi potrzeba stworzenia nowego folderu pomiarowego.    

W tym folderze możesz spersonalizować folder pomiarowy (dostępny po naciśnięciu 

przycisku MEASURE) dla każdej aplikacji.  

 

Okno konfiguracji wyświetli:  

 W centralnej części ekranu dotykowego. Każdy tryb (wybieralny przez naciśnięcie 

odpowiedniego klawisza) ma swój dedykowany ekran dotykowy.  

 Po prawej stronie na liście wszystkich dostępnych grup pomiarów dla wybranego 

trybu.  



 Na górze pola NAME oraz NOTES używanego do definiowania spersonalizowanych 

folderów pomiarowych. 

 

Aby spersonalizować pomiary rodzajowe należy postępować zgodnie z procedurą: 

 

PROCEDURA:  

1. Należy wybrać dany tryb naciskając odpowiedni klawisz: lista dostępnych pomiarów 

znajdująca się po prawej stronie powinna zostać zaktualizowana.  

2. Aby dodać pomiar na ekranie dotykowym, należy go przenieść i upuścić z listy po 

prawej stronie na pustą ramkę znajdującą się na ekranie dotykowym. Wszystkie 

pomiary przesunięte na ekran dotykowy są wyświetlane w szarym kolorze po prawej 

stronie listy.  

3. Aby zmienić pozycję na ekranie dotykowym, przenieś i upuść go z obecnej pozycji na 

nową.  

4. Aby usunąć pomiar z ekranu dotykowego, przenieś go do kosza.  

 

ZAUWAŻ Folder pomiarów może być spersonalizowany poprzez dodawanie lub 

usuwanie grup pomiarów. Pojedyncze pomiary nie mogą być dodawane lub usuwane ze 

spersonalizowanej listy pomiarów.  

 

SAVE zachowuje wszystkie ustawienia tak, że są one natychmiast aktywne 

CANCEL powoduje wyjście z menu bez zachowywania jakichkolwiek nowych ustawień. 

 

 

JAK STWORZYĆ FOLDER POMIARU 

  

Po uzyskaniu dostępu do menu konfiguracji pomiarów, aby stworzyć spersonalizowany 

folder pomiaru należy postępować zgodnie z procedurą poniżej: 

 

 

 

PROCEDURA: 

1. Wybierz pożądaną aplikację z listy po lewej stronie i naciśnij nowy by stworzyć 

całkowicie nowy folder, w innym przypadku wybierz istniejący już folder i naciśnij 

CLONE by stworzyć nowy folder bazując na już istniejącym.  

2. Wypełnij pole NAME (nazwa) pożądaną nazwą dla nowego folderu pomiarów i 

opcjonalnie dodaj opis w polu NOTE 

3. Używając TrackBall wybierz pożądany tryb klikając na odpowiedni przycisk: lista 

dostępnych grup powinna zostać zaktualizowana.  

4. Przenieś i upuść wybraną grupę z listy znajdującej się po prawej stronie na wybraną 

pozycję ekranu dotykowego. Grupa może być wybrana poprzez przewinięcie listy za 

pomocą TrackBall lub przez wprowadzenie kryteriów wyszukiwania w polu SEARCH 

(szukaj). Wszystkie grupy przeniesione na ekran dotykowy wyświetlane są w kolorze 

szarym.  

5. Dla każdego trybu, grupy mogą być zorganizowane na różnych poziomach: należy 

wybrać pierwszą pożądaną stronę  (przycisk PAGE#) używając w tym celu TrackBall 

a następnie przenieś i upuść daną grupę na wybranej pozycji.  

6. SAVE lub CANCEL 

 



ZAUWAŻ Kiedy grupa jest dwustronna, pokazana jest z przedrostkiem R: po jego 

wybraniu zostanie również automatycznie aktywowana po lewej stronie.  

 

Kiedy została wybrana grupa pracująca w kilku modułach (grupa wymagająca pomiarów 

różnych trybach, takich jak grupa PISA w aplikacjach kardiologicznych), jest ona 

automatycznie pokazywana na ekranie dla każdego wybranego modułu.  

 

OSTRZEŻENIE użytkownik jest jedynym odpowiedzialnym za używanie 

spersonalizowanych pomiarów i formuł.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAK STWORZYĆ NOWĄ GRUPĘ  

Po uzyskaniu dostępu do menu konfiguracji pomiarów, aby stworzyć spersonalizowaną 

grupę pomiarów należy podwójnie kliknąć na wybraną aplikację, następnie nacisnąć przycisk 

NEW GROUP, po czym powinno się wyświetlić okno widoczne poniżej:  

 



 
 

Pole Czynność 

Tryb  Ustawia w którym module 

spersonalizowana grupa jest dostępna  

Nazwa Ustawia nazwę spersonalizowanej grupy 

Skrót Ustawia skrót spersonalizowanej grupy 

Lateralizacja Ustawia czy dana grupa jest dwustronna: 

w takiej sytuacji dwie różne etykiety muszą 

zostać ustanowione dla prawej i lewej 

strony.
a
  

a. Bardzo mocno sugeruje się by 

używać nazw i skrótów, które same w sobie stanowią wyjaśnienie czego dotyczą (na przykład używając 

przedrostków „L” lub „R” dla grupy znajdującej się odpowiednio po lewej lub prawej stronie) 

 

 

 

 

Kiedy wszystkie pola zostaną już ustawione, należy nacisnąć OK, a system wyświetli 

następujące menu:  



Menu konfiguracyjne pokazuje: 

 Po lewej stronie listę 

dostępnych w każdym module pomiarów rodzajowych 

 Lewa dolna strona 

pokazuje przyciski jakich używa się do dodawania nowych pomiarów i nowych formuł 

 W centralnej części menu 

znajduje się menu służące do konfiguracji spersonalizowanych grup  

Grupa może być stworzona z maksymalnie 20 różnych pomiarów (wskazanych przez 

licznik wyświetlany w górnej, prawej części strony) które mogą być wybrane z listy 

dostępnych pomiarów rodzajowych  poprzez przycisk ADD MEASUREMENT lub można 

stworzyć spersonalizowaną formułę poprzez naciśnięcie ADD FORMULA. 

Procedura dodania pomiaru: 

Aby dodać pomiar do grupy spersonalizowanej należy postępować zgodnie z 

poniższą procedurą: 

1. Należy wybrać dany 

pomiar rodzajowy z listy znajdującej się po lewej stronie i nacisnąć przycisk ADD 

MEASUREMENT lub dwukrotnie kliknąć na wybrany pomiar  

2. Należy wpisać nazwę, 

skrót i oznaczenie do każdej składowej tworzącej pomiar spersonalizowany.  

 

ZAUWAŻ Jeśli pomiar należy do grupy pomiarów dwustronnych, jest wysoce 

sugerowane by używać tylko jasnych i klarownych nazw i skrótów (na przykład używając 

przedrostków „L” lub „R” dla grupy znajdującej się odpowiednio po lewej lub prawej 

stronie. 

3. Jeżeli pomiar wymaga 

wstrzymania (jest wówczas tymczasowo wstrzymane wykonanie wyboru różnych ram 

lub różnych modułów), należy ustawić pożądany przez siebie moduł.  

Tabela 2-3 Modułowość pomiarów 

Modułowość Czynność 
NONE nie jest wymagany wstrzymanie 



FRAME pomiar spersonalizowany jest 

wstrzymany w celu wyboru innych ram w 

tym samym cyklu. System poda wiadomość 

dotyczącą wyboru innego obramowania 

MODE pomiar spersonalizowany zostaje 

wstrzymany w celu aktywacji innego 

modułu. System poda wiadomość dotyczącą 

aktywacji innego modułu 

RESUME pomiar spersonalizowany jest 

aktywowany w module niedostępnym dla 

pomiaru spersonalizowanego. System 

wznowi pracę w czasie rzeczywistym by 

aktywować prawidłowy moduł.  

 

4. Istniejąca formuła może 

być modyfikowana po naciśnięciu przycisku EDIT FORMULA. Przycisk OK 

zachowuje ustawienia.  

ZAUWAŻ spersonalizowana grupa pomiarów będzie dostępna dla pomiarów tylko po 

tym jak zostanie ona dodana do folderu pomiarów.  

CANCEL powoduje wyjście z menu bez zapisywania jakichkolwiek zmian.  

PROCEDURA DODAWANIA NOWEJ FORMUŁY 

Aby dodać nową spersonalizowaną formułę należy postępować zgodnie z poniższą 

procedurą:  

1. Należy nacisnąć ADD 

FORMULA 

2. Zostanie dodany nowy 

rząd (F#) do listy spersonalizowanych pomiarów, tak jak to zostało pokazane na 

rysunku poniżej.  

 

 

 

 



 
3. Dodaj nazwę, skrót oraz 

etykietę do każdego elementu tworzącego pomiar spersonalizowany.  

4. Naciśnij EDIT 

FORMULA by zyskać dostęp do strony pozwalającej na wejście do pożądanej 

formuły.  

 



5. Wprowadź formułę 

wybierając odpowiedni znak lub algorytm matematyczny; formuła będzie wyświetlana 

w polu tworzenia formuł.  

Tabela 2-4 Lista dostępnych formuł matematycznych  

FORMUŁA CZYNNOŚĆ 

SIN oraz ASIN sinus i sinus kąta 

COS oraz ACOS cosinus i cosinus kąta 

TAN oraz ATAN tangens i tangens kąta 

LOG oraz LN logarytm i logarytm naturalny  

EXP e
n 

X^Y X
Y 

SQRT pierwiastek kwadratowy  

 liczba Pi 

e  

RND UP zaokrąglenie liczby w górę  

RND DOWN zaokrąglenie liczby w dół 

ABS wartość bezwzględna  

 BACK oraz DEL   odpowiednio usuwa to co było przed lub 

po kursorze  

                                 < and > pozwala na przewijanie formuł  

 

ZAUWAŻ Znaki lub formuły matematyczne mogą być dodane do formuły tylko poprzez 

korzystanie klawiatury numerycznej i opcji formuł matematycznych.  

6. Jeżeli jest to wymagane, 

należy wybrać pożądany pomiar spersonalizowany i dane aplikacyjne z listy oraz 

nacisnąć przycisk ADD MEASUREMENT lub dwukrotnie nacisnąć ENTER aby 

wyświetlić pole FORMULA.  

7. Jeśli jest to wymagane 

należy wybrać konkretne dane pacjenta oraz dane aplikacyjne i dwukrotnie nacisnąć 

ENTER aby wyświetlić pole FORMULA. 

8. Jeśli jest to konieczne, 

należy ustawić jednostki miary lub parametry tworzące formułę, wybierając je z 

odpowiedniego pola wyświetlanego przy każdym pojedynczym parametrze.  

9. Należy ustawić cz wynik 

danej formuły będzie posiadał wymiar czy też nie.  

10. Należy nacisnąć 

VERIFICATION w celu sprawdzenia spójności formuły. Kiedy modyfikacja formuły 

została już osiągnięta, część która może być zmieniania podświetla się.  

OK. zachowuje wszystkie ustawienia. CANCEL powoduje wyjście z menu bez 

zachowywania ustawień.   

 

 

 

 

 



 

3 – DOKŁADNOŚĆ  

Ten rozdział ma na celu zapewnić informacje dotyczące oceny błędów które powinny być 

rozważone zarówno podczas wykonywania pomiarów rodzajowych jak i zaawansowanych.  

Należy wziąć pod uwagę że pomiary wykonywane w ultrasonografii zależą od propagacji 

prędkości dźwięku przechodzącego przez tkankę. Propagacja prędkości zazwyczaj rożni się w 

zależności od rodzaju tkanki, jednak średnia prędkość wynosi 1540 m/s, więc dokładność 

systemu została oparta na tym założeniu.  

Dokładność pomiaru nie zależy tylko od dokładności systemu ale również od błędów 

które mogą być spowodowane niewłaściwym użyciem. Aby zminimalizować w jak 

największym stopniu potencjalne błędy operatora, zaleca się postępować zgodnie z 

następującymi instrukcjami dot. pomiaru i odnieść się do formuł i metod pomiarów aby 

uchronić się ograniczeniem dokładności pomiarów.  

W każdym przypadku pomiar wykonywany na obrazie ultrasonograficznym wymaga by 

uzupełnić go informacją pochodzącą z innych klinicznych procedur.  

DOKŁADNOŚĆ POMIARÓW 

Poniższa tabela informuje o dokładności każdego z pomiarów w formacie skali (kolumna 

„Accuracy”) oraz wartość błędu w najgorszym przypadku (kolumna „%”) 

Tabela 3-1 Dokładność pomiarów 

MOD

UŁ 

PO

MIAR  

JEDNO

STKA 

ACCURACY (dokładność) % 

B-

Mode 
Odl

egłość 

mm [1,5%Głębokość(mm)+0.1]mm 
5 

Ob

wód 

mm [6%Głębokość(mm)+1]mm 
5 

Obs

zar  

mm
2 

[1,5%(D1+D2)Głębokość(mm)+0.025Głebok

ośćmm)+1]mm
2 


8 

M-

Mode tryb 

102ełnoekr

anowe  

Odl

egłość 

mm [1%Głębokość(mm)+0.1]mm 
3 

Cza

s 

s [1%Czas(s)+0.05]s 
3 

 

M-Mode 

rozdzielony na 

dwa ekrany 

Odległoś

ć 

 

 

mm  

[1,6%Głębokość(mm)+0.1]

mm 

5 

Czas s [1%Czas(s)+0.005]s 1 

Doppler w 

trybie 

pełnoekranowym  

Prędkość m/s [2%VR(m/s)+0.001]m/s 6 



Czas s [1%Czas(s)+0.005]s 3 

Doppler 

rozdzielony na 

dwa ekrany 

Prędkość m/s [2,5%VR(m/s)+0.001]m/s 8 

Czas s [1%Czas(s)+0.005]s 3 

VR oznacza stopień prędkości Dopplera 

ZAUWAŻ Jeśli została użyta korekcja kąta, błąd obliczeniowy w wysokości 0,1% musi 

być uwzględniony podczas dokonywania oceny dokładności pomiarów Dopplera.  

Wartości uznawane za najbardziej błędne są obliczane według następujących założeń: 

 Wartości pomiarów 

równe 1/3 analizowanej głębokości (na przykład: głębokość 18 cm, pomiar odległości 

równy 6 cm)  

 Szybkość ultradźwięku 

na stałym poziomie 1540 m/s.  

Uzyskane dane  

Pobrane dane mogą być przeliczane na podstawie prawa błędu propagacji:  dokładność 

najgorszego przypadku, oparta na podstawie wyżej wymienionych założeń, jest zgłaszana 

wraz z formułami.  

Aby zminimalizować niedokładność pomiaru należy:  

1. Wybrać odpowiednią dla 

danej aplikacji głowicę 

2. Zoptymalizować jakość 

obrazu  

3. Jeśli tylko to możliwe, 

używać funkcji zoom dla maksymalnej przejrzystości  

4. Zoptymalizować 

dostosowanie głowicy do przepływów w Dopplerze 

5. Ustawić markery 

pomiarów tak dokładnie jak jest to możliwe 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 – Arkusze robocze i raporty  

 

Arkusze robocze systemu MyLab.  

Przycisk WORKSHEET może być naciśnięty w każdym czasie w celu 

wyświetlenia wszystkich wykonanych pomiarów: zarówno rodzajowych jak i 

zaawansowanych.  

 

Obraz 4-1 Arkusz systemu MyLab 

 
Arkusz jest podzielony na strony, każda strona dla danej aplikacji wskazanej przez 

odpowiedni klawisz.  

Każda strona aplikacyjna jest zorganizowana w sub-folderach, korespondujących z 

mierzonymi modułami i grupami, identyfikowanymi z korespondującym sub-

klawiszem.  

Aby poruszać się wśród modułów (np. przejść z pomiarów w trybie Doppler do 

pomiarów kardiologicznych) lub wśród grup pomiarów (np. wśród pomiarów aplikacji 

naczyniowej), należy wybrać odpowiedni klawisz. Odpowiednio należy nacisnąć 

powiązany przycisk na ekranie dotykowym.  

Pomiar może być przewijany używając do tego celu bocznych pasków 

nawigacyjnych: ustaw kursor na pasku nawigacyjnym lub na strzałkach góra/dół by 

przewijać arkusz.  

Pomiary mogą być dowolnie usuwane poprzez naciśnięcie czerwonego krzyżyka 

wyświetlanego obok danej grupy lub pojedynczego parametru.  

 

Averaged measurements  

Kiedy średnie pomiary są dostępne w menu konfiguracji pomiarów (należy 

odnieść się do poprzedniego rozdziału w celu uzyskania informacji), arkusz pokazuje 

średnie wartości w pierwszej kolumnie i wartości poszczególnych pomiarów w 



kolejnej kolumnie. Pojedyncze pomiary mogą zostać wyłączone a ich wartość jest 

wyświetlana na czarnym polu i średnia zostaje automatycznie przeliczona ponownie; 

ponowne kliknięcie ponownie wprowadzi pomiar.  

 

Averaged criteria 

Średnia jest uzyskiwana poprzez używanie parametrów bezpośrednio mierzonych; 

średnia uzyskanych parametrów oparta jest na średniej bezpośredniego pomiaru.  

 

Deleting measurement  

Aby usunąć pojedynczy pomiar lub grupę pomiarów, należy ustawić kursor na 

krzyżyku wyświetlanym obok pojedynczego pomiaru i/lub grupy a następnie nacisnąć 

ENTER w celu potwierdzenia.  

 

Bilteral Measurements 

LEFT/RIGHT wyświetla boczne pomiary o ile są one dostępne. Należy nacisnąć 

przycisk WORKSHEET ponownie lub odpowiednio nacisnąć FREZZE aby wyjść.  

 

RAPORTY MyLab 

 

 może zostać naciśnięty w każdym czasie by wyświetlić 

podgląd wydruku raportu zawierający dane pacjenta i wszystkie pomiary wykonane 

podczas badania. Jeśli włączona jest funkcja średnia, wówczas raport zawiera średnie 

wartości.  

Ekran dotykowy wyświetla następujące kontrolki:  

PAGE przewija podglądy wydruku raportu  

ZOOM zwiększa lub zmniejsza podgląd wydruku raportu poprzez odpowiednie 

przekręcenie gałki.  

END REPORT jego naciśnięcie zamyka raport  

PREVIOUS REPORTS pozwala na podgląd poprzednich raportów: po jego 

naciśnięciu system MyLab wyświetli  zamknięte wcześniej raporty które mogą potem 

być ponownie odtwarzane jeden po drugim.  

Jeśli system skonfigurowany jest z drukarką PC, należy użyć przycisku drukuj w 

celu wydrukowania raportu. Raport może być wydrukowany poprzez naciśnięcie 

odpowiednio 1,2,3,4 kiedy są one skojarzone z printerem.  

 

 

 

 

Observations  

Dodatkowy tekst może zostać dodany do tej części raportu.  

Należy ustawić kursor na wybranym polu a następnie:  

 Nacisnąć ENTER aby 

edytować tekst: zostanie wyświetlone okno  gdzie komentarze mogą być 

dodawane za pomocą klawiatury alfanumerycznej  

 Należy nacisnąć UNDO 

aby wyświetlić listę dostępnych dla tego pola obserwacji. Za pomocą 

trackballa należy wybrać daną pozycję z listy oraz nacisnąć ENTER w celu jej 



potwierdzenia. Należy odnieść się do rozdziału „Konfiguracja obserwacji” w 

celu uzyskania informacji jak dodawać pola i zdania do danych obserwacji.  

Aby wyjść z raportu należy nacisnąć REPORT a następnie EXIT.  

KONIEC RAPORTU  

Na końcu badania raport jest automatycznie zamykany. Kiedy badanie zostaje odtwarzane 

z archiwum, nowy raport jest tworzony na podstawie tych samych danych pacjenta i 

pomiarów jakie zostały wykonane i zapisane w archiwum.  

Status nowego raportu pozostaje otwarty odtwarzania istniejącego w archiwum raportu. 

Oznacza to, że raport jest uaktualniany o nowe pomiary podczas gdy to samo badanie jest 

odtwarzane z archiwum. Kiedy parametr jest mierzony kila razy, stara wartość jest 

nadpisywana.  

KONFIGURACJE 

Konfiguracja raportów 

Konfiguracja raportów pozwala na spersonalizowanie stylu raportu, zmianę jego sekcji 

oraz czcionek i kolorów.  

Należy nacisnąć MENU a następnie REPORT aby wejść w stronę konfiguracji raportów 

gdzie: 

 Po lewej stronie 

wymienione są wszystkie skonfigurowane profile; tylko profil fabryczny jest 

wymieniony jeśli żaden nowy profil nie został skonfigurowany.  

 W centrum znajduje się 

menu stylu raportów dla profilu wybranego z listy po lewej stronie.  

 Po prawej stronie 

znajduje się główna sekcja menu stylów raportów z kontrolkami pozwalającymi na 

zmianą każdego pojedynczego podmiotu.  

 

 

 

 

Rys. 4-2 Strona konfiguracji raportów 



  

Po wybraniu danego profilu z listy znajdującej się po lewej stronie, w miejscu 

zaprezentowanym na rysunku można go modyfikować (naciskając EDIT), usuwać 

(REMOVE), lub na jego podstawie można stworzyć nowy profil (CLONE).  

Po naciśnięciu  EDIT lub CLONE, system wyświetli stronę konfiguracyjną gdzie można 

edytować każdy poszczególny element, oraz zobaczyć wyniki tych modyfikacji w głównym 

oknie.  

Okno pozwala na wybranie danego typu czcionki dla każdego okna raportu, 

preferowanego koloru i rozmiaru. Dla każdej sekcji może również zostać wybrane określone 

tło i typ tekstu.  

Należy ustawić kursor w polu NAME (nazwa) i używając klawiatury alfanumerycznej 

należy wprowadzić odpowiednią nazwę i opis (pole NOTES) dla danego profilu.  

Należy wejść do modułu edytowania wybierając element który ma być modyfikowany z 

listy znajdującej się po lewej stronie oraz nacisnąć EDIT (lub NEW) 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4-3 Strona konfigurowania profilu 



 
 

PROCEDURA:  

1. Należy nacisnąć EDIT by 

zmienić ustawienia. Parametry, które mogą być ustawione różnią się pomiędzy 

danymi opcjami. Rożne menu pozwalają na różne ustawienia.  

2. Następnie należy 

przewinąć sekcje raportów wyświetlane po prawej stronie i nacisnąć na wybraną przez 

siebie kombinację aby wyświetlić aktualne ustawienia.  

 Kolor tła oraz kolor 

głównego okna 

 Kolory ram i ich grubość 

 Wybrane czcionki, ich 

rozmiar i typ  

 Wyrównanie tekstu  

3. Należy nacisnąć SAVE 

aby zachować i aktywować nowe ustawienia lub CANCEL aby wyjść z tego modułu 

bez zapisywania zmian.  

Należy powtórzyć procedurę by zmienić styl każdej innej sekcji raportu. Strzałka 

znajdująca się obok przycisku edytowania pokazuje obecną konfigurację odpowiedniego 

elementu.  

OBSERVATIONS CONFIGURATION  

Konfiguracja obserwacji pozwala na stworzenie grupy słów lub zdań które mają być użyte 

w raporcie odpowiednim dla danej aplikacji.  

Naciśnij MENU a następnie OBSERVATIONS by dostać się do strony konfiguracji 

obserwacji gdzie:  

 Po lewej stronie 

wypisane są spersonalizowane grupy; jeżeli takie grupy nie istnieją to wymienione są 

tylko grupy fabryczne.  



 Po prawej stronie 

wyświetlone są obserwacje dostępne dla grup i aplikacji wybranych z listy znajdującej 

się po lewej stronie.  

Rys. 4-4 Menu konfiguracji obserwacji 

 
 

Każdy zestaw obserwacji jest zorganizowany w grupy, aplikacje i pola. Każde pole może 

zawierać wybraną liczbę słów i zdań. Kiedy z listy znajdującej się po lewej stronie zostanie 

wybrana dana aplikacja należąca do danej grupy, będzie można wówczas zobaczyć również 

powiązane z nią pola i zdania (po prawej stronie).  

Po wyborze z listy po lewej stronie danej grupy, można ją modyfikować (poprzez 

naciśnięcie EDIT), usuwać (DELETE) lub na jej podstawie można stworzyć nową grupę 

(CLONE). 

Po dokonaniu wyboru aplikacji znajdującej się wewnątrz grupy – z listy po lewej stronie – 

można modyfikować powiązaną z nią listę obserwacji (naciskając EDIT) dodając 

odpowiednie pola i zdania.  

Rys. 4-5 Menu konfiguracji obserwacji 



 
Po naciśnięciu przycisku EDIT, wyświetlą się następujące elementy:  

 W pierwszej kolumnie 

wyświetlona zostanie lista pól dla wybranych aplikacji  

 W drugiej kolumnie 

wyświetlona zostanie lista słów i zdań dla wybranego pola 

 Po prawej stronie 

znajduje się przycisk dodający nowe pole w raporcie aplikacji (ADD FIELD), a także 

przycisk ADD SENTENCE w każdym polu.  

ZAUWAŻ  Opcja ALL APLICATIONS zawiera listę obserwacji dostępnych dla pola 

„Conclusions”, co jest widoczne w raporcie każdej aplikacji. Ta opcja może być 

modyfikowana tak jak inne opcje, postępując zgodnie z poniższą procedurą:  

1. Należy nacisnąć ADD FIELD lub ADD SENTENCE: 

 Nowy wiersz, 

odpowiednio obramowany, zostanie automatycznie dodany do powiązanej 

listy.  

 Ramka która 

obramowywuje rząd wskazuje że może on być niezwłocznie edytowany: 

można zmienić pole lub zdanie używając klawiatury alfanumerycznej.  

2. Jeśli jest to konieczne, należy powtórzyć procedurę aby dodać nowe pole i/lub 

zdanie.  

ZAUWAŻ Każde nowe pole koresponduje z nowymi częściami w sekcji obserwacji 

raportu o tej samej nazwie.  

ZAUWAŻ Każde dodane zdanie będzie wymienione kiedy zostanie naciśnięty przycisk 

UNDO poprzez wprowadzenie komentarza do odpowiedniego pola.  

Przesuwanie pól i zdań  Należy chwycić i upuścić wybrane zdanie żeby zmienić jego 

pozycje na liście.  

Usuwanie zdań i pól Należy chwycić zdanie które ma być usunięte i upuścić je do kosza.  

Zmienianie nazwy pól i zdań Należy wybrać pole lub zdanie, które ma być 

modyfikowane i wprowadzić do pola nazwy za pomocą klawiatury alfanumerycznej.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
5 – Pomiary jamy brzusznej  
Ten paragraf wymienia wszystkie zaawansowane pomiary dostępne dla pomiarów 

wykonywanych w jamie brzusznej.  

Wymienione pomiary są zorganizowane w grupy. Istnieje możliwość spersonalizowania 

pomiarów zaawansowanych  tak by adaptować je do własnego stylu pracy: ekran dotykowy 

wyświetli tylko dane zestawy pomiarów.  

ZAAWANSOWANE POMIARY JAMY BRZUSZNEJ W TRYBIE B-MODE 

Pęcherz  

Rys. 5-1 Pomiary zaawansowane pęcherza w trybie B-Mode 

OPIS 

POMIARU  

POMIAR 

(SKRÓT) 

SKŁADOW

E POMIARU  

TYP 

SKŁADOWYCH  

WYNIK 

KOŃCOWY  

objętość 

pęcherza 

urinary 

bladder 

długość (L) 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W)  

odległość 

odległość 

odległość 

L 

H 

W 

Volume 

(objętość) 

ściany 

pęcherza 

bladder 

Wall 

grubość 

(thickn) 

odległość Thickn 

(grubość)  

objętość 

pęcherza po 

opróżnieniu  

PV bladder 

volume 

długość (L) 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W) 

odległość 

odległość 

odległość 

L 

H 

W 

Volume 

(objętość) 

kamienie w 

pęcherzu  

urinary 

bladder calc# 

średnica 

(diam)  

odległość 

 

Diam 

(średnica) 

masa 

pęcherza 

urinary 

bladder mass# 

długość (L) 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W) 

odległość 

odległość 

odległość 

L 

H 

W 

Volume 

(objętość) 

objętość 

prostaty 

prostate długość (L) 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W) 

odległość 

odległość 

odległość 

L 

H 

W 

Volume 

(objętość) 

przesunięcie 

prawego płatu 

prostaty  

prostate R 

lobe transv 

 

wysokość 

(H) 

 

odległość 

odległość 

 

H 

W 



szerokość 

(W) 

przesunięcie 

lewego płatu 

prostaty 

prostate L 

lobe transv 

 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W) 

 

odległość 

odległość 

 

H 

W 

 

Nerki  

OPIS 

POMIARU  

POMIAR 

(SKRÓT) 

SKŁADO

WE 

POMIARU  

TYP 

SKŁADOWYCH  

WYNIK 

KOŃCOWY  

Objętość 

prawej nerki  

Right 

Kidney [R 

Kidn] 

długość (L) 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W) 

odległość 

odległość 

odległość 

L 

H 

W 

Volume 

(objętość) 

Masa prawej 

nerki  

R Kidney 

Mass [R Kidn 

M#] 

długość (L) 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W) 

odległość 

odległość 

odległość 

L 

H 

W 

Volume 

(objętość) 

Objętość 

cysty prawej 

nerki  

Right Kidn 

Cyst# [R Kidn 

Cyst#] 

długość (L) 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W) 

odległość 

odległość 

odległość 

L 

H 

W 

Volume 

(objętość) 

Kamienie w 

prawej nerce  

Right Kidn 

Calculi# [R 

Kidn Calc#] 

średnica 

(diam) 

odległość 

 

Diam 

(średnica) 

Miednica 

prawej nerki  

R Kidn 

Pelvis [R Kidn 

Pelv] 

średnica 

(diam) 

odległość 

 

Diam 

(średnica) 

Prawa 

kora/wskaźnik 

nadnerczy  

R Cortex 

/Medulla RT [R 

Cort/Med.] 

kora (R 

CRT) 

Nadnercza 

(R Med.)  

odległość 

odległość 

 

 

Prawy 

moczowód 

R Ureter  średnica 

(diam) 

odległość 

 

Diam 

(średnica) 

Ściany 

prawego 

moczowodu  

R Ureter 

Wall (R Ur 

Wall]  

grubość 

(thickn) 

odległość 

 

Thickn 

(grubość) 

Kamienie 

prawego 

moczowodu  

R Ureter 

Calculi# (R 

Uret Cal#) 

średnica 

(diam) 

odległość 

 

Diam 

(średnica) 

Pole 

kranialne 

prawego 

nadnercza [right 

adrenal cranial 

Right 

Adrenal Cranial 

Pole (R Adr 

Cran Pole)  

długość (L) 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W) 

odległość 

odległość 

odległość 

L 

H 

W 

Volume 

(objętość) 



pole] 

Masa 

gruczołu 

prawego 

nadnercza [right 

adrenal gland 

mass] 

Right Ad 

Gland Mass# (R 

Ad Gland M#)  

długość (L) 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W) 

odległość 

odległość 

odległość 

L 

H 

W 

Volume 

(objętość) 

 

Organy  

OPIS 

POMIARU  

POMIAR 

(SKRÓT) 

SKŁADO

WE 

POMIARU  

TYP 

SKŁADOWYCH  

WYNIK 

KOŃCOWY  

Trzustka Pancreas 

Body  

grubość 

(thickn) 

odległość Thickn 

(grubość) 

Prawy płat 

trzustki  

Pancreas 

Right Lobe 

grubość 

(thickn) 

odległość Thickn 

(grubość) 

Lewy płat 

trzustki  

Pancreas 

Left Lobe 

grubość 

(thickn) 

odległość Thickn 

(grubość) 

Prawy kanał 

trzustki  

Right Panc 

Duet (R Panrc 

Duct)  

średnica 

(diam) 

odległość Diam 

(średnica) 

Lewy kanał 

trzustki  

Left Pancr 

Duct (L Pancr 

Duct) 

średnica 

(diam) 

odległość Diam 

(średnica) 

Masa trzustki  Pancreas 

Mass # 

długość (L) 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W) 

odległość 

odległość 

odległość 

L 

H 

W 

Volume 

(objętość) 

Objętość 

cysty trzustki  

Pancreas 

Cyst  

długość (L) 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W) 

odległość 

odległość 

odległość 

L 

H 

W 

Volume 

(objętość) 

Objętość 

śledziony  

Spleen  długość (L) 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W) 

odległość 

odległość 

odległość 

L 

H 

W 

Volume 

(objętość) 

Masa 

śledziony  

Spleen 

Mass # 

długość (L) 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W) 

odległość 

odległość 

odległość 

L 

H 

W 

Volume 

(objętość) 

Żołądek  Stomach 

Body  

grubość 

(thickn) 

odległość 

 

Thickn 

(grubość) 

Zmniejszenie 

żołądka  

Stomach 

Fundus (St 

Fundus)  

grubość 

(thickn) 

odległość 

 

Thickn 

(grubość) 

Odźwiernik Stomach grubość odległość Thickn 



żołądka  Pylorus (thickn)  (grubość) 

Błona 

surowiczna 

odźwiernika 

żołądka/wskaźnik 

umięśniowienia 

Pyl 

Mucosa/Musc 

(Pyl M/M) 

Stomach 

Pylorus  

Mucosa 

(Muco) 

Stomach 

Pylorus 

Muscularis 

(Muscul) 

odległość 

 

 

odległość 

 

Musco 

Muscul 

PylM/M 

Przekrój 

podłużny 

wątroby  

Liver 

Longit Distance 

(Liver Long 

Dist)  

odległość 

(D) 

odległość 

 

D 

Przekrój 

poprzeczny 

wątroby  

Liver Trans 

Distance 

odległość 

(D) 

odległość 

 

D 

Masa 

wątroby  

Liver Mass 

# 

długość (L) 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W) 

odległość 

odległość 

odległość 

L 

H 

W 

Volume 

(objętość) 

Objętość 

pęcherzyka 

żółciowego  

Gallbladder 

(Galbladd)  

długość (L) 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W) 

odległość 

odległość 

odległość 

L 

H 

W 

Volume 

(objętość) 

Ściany 

pęcherzyka 

żółciowego  

Gallbladder 

Wall (Gallbl 

Wall)  

grubość 

(thickn) 

odległość 

 

Thickn 

(grubość) 

Przewód 

żółciowy  

Common 

Bile Duct 

średnica 

(diam) 

odległość 

 

Diam 

(średnica) 

Kamienie 

pęcherzyka 

żółciowego  

Gallbladder 

Calculi# (GB 

Calc#) 

średnica 

(diam) 

odległość 

 

Diam 

(średnica) 

Prądy 

poprzeczne żyły 

wrotnej  

Portal V 

Transv  

średnica 

(diam) 

przestrzeń 

(area) 

odległość 

trasa 

Diam 

(średnica) 

przestrzeń 

(area) 

 

ZAAWANSOWANE POMIARY JAMY BRZUSZNEJ W TRYBIE DOPPLER 

Jama brzuszna  

Rys. 5-4 Grupy zaawansowanych pomiarów jamy brzusznej w trybie Doppler 



 

 



 
 

 

 
a. PSV – szczytowa prędkość skurczowa 

b. EDV – końcowa prędkość rozkurczowa 

c. RI – wskaźnik wytrzymałości  

d. Pomiar jest dwustronny  



 

  
6 – Pomiary piersi  
Ten rozdział wymienia wszystkie pomiary zaawansowane jakich można dokonać 

w aplikacjach stosowanych do badań piersi.  

Wymienione pomiary zorganizowane są w grupy. Istnieje możliwość ich 

spersonalizowania tak by przystosować je do własnego stylu pracy: ekran dotykowy 

wyświetla tylko ustawione pomiary.  

 

Pomiary zaawansowane w trybie B-Mode 

Uszkodzenie piersi  

 

Tabela 6-1 Zaawansowane pomiary uszkodzenia piersi w trybie B-Mode. 

OPIS 

POMIARU  

POMIAR 

(SKRÓT) 

SKŁADO

WE 

POMIARU  

TYP 

SKŁADOWYCH  

WYNIK 

KOŃCOWY  

Objętość 

uszkodzenia 

prawej piersi   

R Lesion # 

(R Les #)  

długość (L) 

wysokość 

(H) 

szerokość 

(W) 

odległość 

odległość 

odległość 

L 

H 

W 

Volume  

a. Pomiar jest dwustronny. Aż do 6 uszkodzeń może zostać przeliczonych zarówno po 

lewej jak i po prawej stronie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 – Pomiary przezczaszkowe wykonywane u dorosłych  
Ten rozdział wymienia pomiary zaawansowane dostępne dla pomiarów 

przezczaszkowych wykonywanych u dorosłych.  

Wymienione pomiary zorganizowane są w grupy. Istnieje możliwość ich 

spersonalizowania tak by przystosować je do własnego stylu pracy: ekran dotykowy 

wyświetla tylko ustawione pomiary.  

Zaawansowane pomiary przezczaszkowe wykonywane u dorosłych w 

trybie B-Mode.  
Tabela 7-1 Pomiary przezczaszkowe wykonywane u dorosłych w trybie B-Mode. 

 



 
a. Pomiar jest dwustronny  

Zaawansowane pomiary przezczaszkowe wykonywane u dorosłych w 

trybie Doppler  
Tabela 7-2 Pomiary przezczaszkowe wykonywane u dorosłych w trybie Doppler. 

 
 



 
a. Pomiar jest dwustronny  

b. VTI = Integralny czas prędkości  

Organizacja arkusza pomiarów przezczaszkowych  
Opisano tutaj dodatkowe pola dedykowane do arkusza badań przezczaszkowych.  

Kierunki przepływu 

Arkusz, poza wyświetlaniem pojedynczego pomiaru, pozwala również na umieszczenie 

oceny (evaluation) i notatek dotyczących każdego wykonanego pomiaru przepływu.  

 
Dowolny tekst może być edytowany w pustym polu używając do tego alfanumerycznej 

klawiatury: należy ustawić kursor w danym miejscu i nacisnąć ENTER by aktywować sesje 

edytowania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
8 – Pomiary kardiologiczne u dorosłych i u dzieci.   
Ten rozdział wymienia pomiary zaawansowane dostępne dla pomiarów kardiologicznych 

zarówno u dorosłych jak i u dzieci.  

Wymienione pomiary zorganizowane są w grupy. Istnieje możliwość ich 

spersonalizowania tak by przystosować je do własnego stylu pracy: ekran dotykowy 

wyświetla tylko ustawione pomiary.  

Tabela 8-1 Dostępne grupy pomiarów fabrycznych dla aplikacji kardiologicznych 

 
Specjalne procedury dotyczące wykonywania zaawansowanych pomiarów 

kardiologicznych.  

Do wykonania pomiarów kardiologicznych zarówno w przypadku dorosłych jak i dzieci, 

pojedynczy pomiar należący będący częścią składową bardziej rozbudowanego pomiaru może 

zostać rozgrupowany i wykonany indywidualnie. Kiedy system wykryje, że wszystkie 

pomiary należące do makro-pomiaru zostały już wykonane, automatycznie wyświetli on 

wyniki dla tego makro-pomiaru.  

Niektóre pomiary kardiologiczne wymagają by połączenia pomiarów z dwóch różnych 

punktów czy też dwóch różnych modułów.  

W każdym czasie, istnieje możliwość powrotu do czasu rzeczywistego za pomocą 

przycisku B aby dokończyć wykonywania badania. FREEZE zamraża obraz a naciśnięcie 

MEASURE prowadzi do wykonania pomiaru.  

Tabela 8-2 Legenda 



Skrót Znaczenie  

EF frakcja wyrzutu 

CI wskaźnik kardiologiczny  

CO rzut serca 

HR rytm serca 

SI wskaźnik wylewu  

SV objętość wylewu  

A4C projekcja koniuszkowa 4-jamowa  

A2C projekcja koniuszkowa 2-jamowa  

d rozkurcz serca 

s skurcz serca 

LV  lewa komora  

 

Dane aplikacyjne  
Fig. 8-1 Strona identyfikacyjna pacjenta 

 
  

 

 

Tabela 8-3 Dodatkowe dane na stronie identyfikacyjnej pacjenta 

Pole  

BSA Obszar powierzchni ciała 

SYSTOLIC PRESSURE (ciśnienie 

skurczu) 

in mmHg 

DIASTOLIC PRESSURE (ciśnienie 

rozkurczu) 

in mmHg  

 

Body Surface Area (BSA) – obszar powierzchni ciała 

BSA może być liczone automatycznie lub wprowadzone ręcznie.  

W pierwszym przypadku kiedy zostaną wprowadzone obie wartości tj. wysokość i waga, 

BSA jest przeliczane przy użyciu następującej formuły:  



BSA (kardiologia dorosłych) =  

 

 
Aby spersonalizować wartość BSA należy ustawić kursor w poleu, następnie nacisnąć 

ENTER i używając klawiatury alfanumerycznej należy wprowadzić pożądaną wartość. 

Użycie spersonalizowanej wartości BSA jest wyraźnie wskazane zarówno w arkuszu 

roboczym jak i w raporcie.  

ZAUWAŻ  Jakakolwiek zmiana w parametrach wysokości czy wagi nie będzie miała 

wpływu na spersonalizowaną wartość BSA.  

Jeśli spersonalizowany wskaźnik BSA zostanie usunięty, wówczas system MyLab 

pracuje tak jakby nigdy nie był on przeliczony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaawansowane pomiary kardiologiczne w trybie B-Mode. 
  

Tabela 8-4 Kardiologiczne pomiary dorosłych i pediatryczne w trybie B-Mode. 



 

 
 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 
a. W przeciwieństwie do metod Simpson Biplane oraz Simpson Single Plane, wyniki są 

przeliczane stopniowo kiedy pomiar jest wykonywany dla każdego obrazu bez 

potrzeby wykonania całego pomiaru.  

b. RV: Prawa komora  

Zaawansowane pomiary kardiologiczne w trybie M-Mode. 

 



Tabela 8-5 Kardiologiczne pomiary dorosłych i pediatryczne w trybie B-Mode. 

 

 
a. RV: Prawa komora 

b. IV: Przegrody wewnątrznaczyniowe 

c. LV: Lewa komora 

Zaawansowane pomiary kardiologiczne w trybie Doppler 

 
Tabela 8-6 Kardiologiczne pomiary dorosłych i pediatryczne w trybie Doppler 



 

 
 



 

 
 

 



 

 
 



 



 
a. Grupa wymaga wprowadzenia gradientu ciśnienia (5, 10 lub 15): należy odnieść się do 

dalszych sekcji w celu zapoznania się z formułą ciśnienia.  

*oznacza, że pomiar nie jest wykonywany bezpośrednio ale pochodzi z pomiarów 

RVP wykonywanych w grupie dot. niedomykalności zastawki trójdzielnej.  

 

Automatyczny wyrzut frakcji  
Automatyczny wyrzut frakcji (Auto EF) jest narzędziem, które automatycznie oblicza 

wyrzut frakcji na: 

 Klawiszach w trybie zamrożonym wykorzystywanych podczas trybu EKG 

 Plikach archiwalnych wykorzystywanych podczas trybu EKG i zachowanych w 

formacie surowych danych  

ZAUWAŻ Pomiary wykonywane w trybie automatyczny wyrzut frakcji są dostępne w 

kardiologicznych pomiarach osób dorosłych i wymagają specjalnej licencji (Auto EF licence)  

ZAUWAŻ Pomiary wykonywane w trybie automatyczny wyrzut frakcji są silnie 

uzależnione od jakości obrazu 2D i od ich tymczasowej rozdzielczości (frame rate)  

OSTRZEŻENIE Wartość automatycznego wyrzutu uzyskana w wyniku automatycznego 

pomiaru uważana jest jedynie za wartość sugestywną i nie powinna być traktowana jako 

wystarczająca podstawa do postawienia diagnozy.  

ZAUWAŻ Niewłaściwe lub nieoptymalne rozpoznanie projekcji koniuszkowej 

czterojamowej lub dwujamowej może doprowadzić do znaczącego przewartościowania 

końcowej objętości rozkurczu komory i objętości końcowej skurczu.  

ZAUWAŻ Podczas wykonywania badania należy się upewnić, że uniknięto błędów 

pozycyjnych które mogą doprowadzić do powstania skrótu perspektywicznego.  

Jak wykonać pomiar Auto EF  
Pomiar Auto EF może być wykonany zarówno w trybie zamrożonym jak i na plikach 

archiwalnych.  



Pomiar Auto EF może być wykonany tylko w rozpoznaniu projekcji koniuszkowej 

czterojamowej (A4C) lub dwujamowej (A2C).  

Wykonanie pomiaru Auto EF w trybie zamrożonym:  

1. Wymaga to dostępność obrazu kardio wraz z EKG 

2. Należy nacisnąć FREEZE  

3. Należy wybrać pożądany cykl kardiologiczny  

4. Należy nacisnąć MEASURE 

5. Należy wybrać przycisk VOLUME (LVEF) na ekranie dotykowym  

6. Należy wybrać AUTO EF – BIPLANE jako pomiar  

7. Nacisnąć A4C lub A2C by wybrać właściwą projekcję.  

8. Po krótkim czasie przetwarzania pomiar Auto EF powinien zostać wykonany. Należy 

odnieść się do paragrafu „Po wykonaniu pomiaru” dla uzyskania informacji jak 

prawidłowo dysponować wynikami.  

Wykonanie pomiaru Auto EF na plikach archiwalnych:  

1. Należy wybrać z archiwum plik zawierający również ścieżkę EKG i zachowany w 

postaci surowych danych (te pliki są identyfikowane jako miniatury z zielonymi 

ramami i nałożonymi na nie sercami)  

2. Należy wybrać dany cykl kardiologiczny  

3. Nacisnąć EDIT  

4. Nacisnąć MEASURE  

5. Należy wybrać przycisk VOLUME (LVEF) na ekranie dotykowym  

6. Należy wybrać AUTO EF – BIPLANE jako pomiar  

7. Nacisnąć A4C lub A2C by wybrać właściwą projekcję.  

8. Po krótkim czasie przetwarzania pomiar Auto EF powinien zostać wykonany. Należy 

odnieść się do paragrafu „Po wykonaniu pomiaru” dla uzyskania informacji jak 

prawidłowo dysponować wynikami.  

 

 

 

Po wykonaniu pomiaru  

Kiedy automatyczna frakcja zostanie automatycznie obliczona, wyniki są wyświetlane po 

lewej stronie ekranu, wartość końcowa rozkurczu zostanie automatycznie ujęta w ramkę a 

ekran dotykowy wyświetli następujące kontrolki:  

Rys. 8-2 Obliczanie Auto EF 



 
ZAUWAŻ Wartość końcowa rozkurczu musi być wybrana bardzo ostrożnie przed 

aktywowaniem Auto EF. Nieodpowiedni wybór wartości końcowej rozkurczu może 

prowadzić do przeszacowania wartości końcowej rozkurczu oraz EF.  

 

ZAUWAŻ Należy ostrożnie zweryfikować obrazowanie endokardiologicznych granic i 

upewnić się że mięśnie brodawkowate nie są ujęte w przepływie. W przypadku 

niewłaściwego lub nieoptymalnego endokardiologicznego obrazowania należy ponownie 

dopasować trasę badania i rozpocząć procedurę od nowa.  

 

A4C/A2C Przycisk ten przełącza pomiar od projekcji koniuszkowej czterojamowej do 

projekcji koniuszkowej dwujamowej.  

 

ED przesuwa plik video do końcowej wartości rozkurczowej  

ES przesuwa plik do końcowej wartości skurczowej  

 

MANUAL CONTOUR pozwala na wyrysowanie konturu własnoręcznie 

MODIFY CONTOURED jeśli kontur wyrysowany automatycznie przez system nie jest 

wystarczającą satysfakcjonujący zarówno dla wartości skurczowej jak i rozkurczowej – 

można go modyfikować. Należy nacisnąć ED by przenieść ramę dot. wartości końcowej 

rozkurczowej a następnie należy nacisnąć MODIFY CONTOUR-ED w celu 

zmodyfikowania obramowania końcowej wartości rozkurczu. Należy nacisnąć ES by 

przenieść ramę dot. wartości końcowej skurczowej a następnie należy nacisnąć MODIFY 

CONTOUR-ES w celu zmodyfikowania obramowania końcowej wartości rozkurczu. 

Używając TrackBall jako wyznacznika można wybrać punkt kotwiczny na krawędzi jednej ze 

ścian (małe kwadraty) i przenieść je do nowej pozycji. Pomiar zostanie automatycznie 

zaktualizowany.  

 

MODIFY FRAME—ED 

MODIFY FRAME—ES   Jeżeli rama wyrysowana automatycznie przez system nie jest 

wystarczająco satysfakcjonująca zarówno dla wartości skurczowej jak i rozkurczowej – 



można ją modyfikować. Należy nacisnąć ED by przenieść ramę dot. wartości końcowej 

rozkurczowej a następnie należy nacisnąć MODIFY FRAME – ED by ustawić ją jako 

wartość końcową rozkurczu. Należy nacisnąć ES by przenieść ramę dot. wartości końcowej 

skurczowej a następnie należy nacisnąć MODIFY FRAME - ES w celu ustawienia jej jako 

wartość końcową skurczową. Obliczenia są aktualizowane w czasie rzeczywistym pomijając 

ramy nie zawarte w nowo zdefiniowanym pliku. Naciśnięcie A4C lub A2C powoduje 

powtórzenie pomiaru wraz z ich ponownym uwzględnieniem.  

 

DUAL wyświetla obie ramki obok siebie: wartość końcową rozkurczową i skurczową.  

 

PLAY oraz STOP dzielą ten sam przycisk. PLAY pokazuje sekwencje zapisanych 

obrazów podczas gdy STOP zatrzymuje prezentacje pliku video.  

 

FRAME przekręć pokrętło by przesunąć plik ramka po ramce. Można przesuwać ramki 

używając w tym celu Trackball.  

 

APPROVES powoduje wyjście z pomiarów dołączając przeliczone parametry do raportu.  

 

DISCARD anuluje kalkulacje.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
9 – Pomiary ginekologiczne  
Ten rozdział wymienia pomiary zaawansowane dostępne dla pomiarów ginekologicznych.   

Wymienione pomiary zorganizowane są w grupy. Istnieje możliwość ich 

spersonalizowania tak by przystosować je do własnego stylu pracy: ekran dotykowy 

wyświetla tylko ustawione pomiary.  

Dane aplikacyjne  

Rys. 9-1 Strona z danymi pacjentów 

 
Tabela 9-1 Dodatkowe dane znajdujące się na stronie identyfikacyjnej pacjenta 

Pole Opis 

LMP Last Menstrual Period (data ostatniej 

miesiączki), na podstawie raz 

wprowadzonych danych system 

automatycznie wylicza dni cyklu 

POST MENO-PAUSE W przypadku menopauzy 

 

 

 

 

Zaawansowane pomiary ginekologiczne w trybie M-Mode. 

 
Tabela 9-2 Zaawansowane pomiary ginekologiczne w trybie B-Mode 



 
a. Pomiar jest dwustronny  

b. Wiele średnic może być mierzonych w tym samym czasie, każda z nich jest oznaczona 

inną literą.  

 

Zaawansowane pomiary ginekologiczne w trybie Doppler. 

  
Tabela 9-3 Zaawansowane pomiary ginekologiczne dolnych kończyn w trybie Doppler. 

 
 



 
a. Pomiar jest dwustronny  

b. VTI = integralny czas prędkości  

c. PSV = Szczytowa prędkość skurczu  

d. EDV = Końcowa prędkość skurczu 

 

Organizacja arkusza roboczego  
 

Opisano tutaj dodatkowe pola dedykowane dla arkusza ginekologicznego.  

 

Ocena rozwoju struktur.  
Arkusz, oprócz wyświetlania pojedynczych pomiarów, pozwala również na wprowadzenie 

ewaluacji i notatek na temat badanych struktur. Następujące oceny są dostępne wraz pomiarami 

dostępnymi w raporcie:  

 

GRUPA PARAMETR EWALUACJA 

Objętość macicy  pozycja macicy  Median, L Lateroflexed, 

R lateroflexed 

odmiana macicy  Normoflexed, 

Retroflexed, Movable 

Włókniak  rodzaj masy  włókniak, gruczolistość 

wewnętrzna, polip 

endometrialny, mięsak  

charakterystyka intramural [wewnętrzny], 

subserous [podsurowiczy], 

submucous [podśluzowy], 

pediculate, intracavitary 

[wewnątrzkomorowy], 

intramuraul-subserous 

[wewnętrzny – 

podsurowiczny], 

intramuraul-submucous 

[wewnętrzny – podśluzowy], 

subserous-submucous 

[podsurowiczny-

podśluzowy] 

strona  strona przednia, strona 

tylna, lewoboczny, 

prawoboczny, szczyt macicy, 

istmijski,  

Objętość jajnika ciałko żółte Tak, Nie 

Masa jajnika  charakterystyka  jednokomórkowy, 

jednokomórkowy-stały, 

wielokomórkowy, 



wielokomórkowy-stały, stały  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
10 – Pomiary położnicze  
Ten rozdział wymienia pomiary zaawansowane dostępne dla pomiarów położniczych.   

Wymienione pomiary zorganizowane są w grupy. Istnieje możliwość ich 

spersonalizowania tak by przystosować je do własnego stylu pracy: ekran dotykowy 

wyświetla tylko ustawione pomiary.  

Należy odnieść się do sekcji „Położnictwo i Ginekologia” dla zapoznania się z tabelami i 

formułami, które używane są w zaawansowanych pomiarach położniczych.  

Dane aplikacyjne  
Rys. 10-1 Strona z danymi identyfikacyjnymi pacjenta 

 
Tabela 10-1 Dodatkowe dane na stronie z danymi pacjenta 

Pole  

LMP Last Menstrual Period (data ostatniej 

miesiączki), na podstawie raz 

wprowadzonych danych system 

automatycznie wylicza dni cyklu 

DOC Data poczęcia. Może być ustawiona jako 

alternatywa dla LMP poprzez naciśnięcie 

korespondującego z nią przycisku  

Data pierwszego DGA Data kiedy pierwsze DGA zostało 

obliczone  

Pole  

First DGA [pierwsze DGA] Diagnostyczny wiek ciąży wiek obliczany 

na podstawie pierwszego  badania  

EDD Spodziewana data porodu na podstawie 

wartości LMP lub DGA 

GA Wiek ciąży na podstawie wartości LMP 

lub DGA 



GRAVIDA Liczba ciąż 

PARA Liczba urodzeń 

ABORTA Liczba przerwanych ciąż 

ECTOPIC  Ciąże pozamaciczne  

 

„Wiek ciąży” na podstawie obszaru  
Spodziewana data porodu oraz wiek ciąży mogą być automatycznie policzone na 

podstawie wartości LMP/DOC lub na podstawie pierwszego DGA: dwa przyciski 

wyświetlane po lewej stronie obszaru, alternatywnie użycie jednego lub dwóch kryteriów.  

Raz wybrane kryterium i wprowadzone dane pozwalają systemowi na automatyczne 

obliczenie zarówno spodziewanej daty porodu jak i diagnostycznego wieku ciąży.  

Kiedy zostały już wybrane kryteria LMP/DOC, zarówno parametry EDD jak i DGA mogą 

być bezpośrednio wprowadzone: system MyLab odpowiednio zaktualizuje daty LMP oraz 

DOC.  

Kiedy jako kryterium wybrano wartość DGA, daty LMP/DOC mogą być wprowadzone 

bezpośrednio przez operatora: ta data jest widoczna w raporcie ale nie jest używana do 

obliczenia wartości EDD oraz GA.  

Formuły  dot. spodziewanej daty porodu (EDD)  
Na podstawie LMP 

EDD= LMP (data) + 280 dni (lub 290 w zależności od ustawień) 

GA= Data badania – LMP (data) 

Na podstawie DOC 

EDD=DOC (data) + 280 dni (lub 290 w zależności od ustawień) – 14 dni 

GA= Data badania – DOC (data) + 14 dni 

Na podstawie DGA 

GA= Data badania – data pierwszego wieku ciąży + pierwszy wiek ciąży 

EDD= Data badania + 280 dni (lub 290 w zależności od ustawień) – pierwszy wiek ciąży 

Wiek płodu oraz jego rozwój – tabela bibliograficzna  

Zarówno wiek płodu (FA) jak i jego rozwój (FG) można obliczyć bazując na różnych 

bibliograficznych odniesieniach które mogą zostać wybrane spośród menu konfiguracji 

pomiarów położniczych. System MyLab zapewnia następujące parametry:  

Tab. 10-2 FG oraz FA tabela bibliograficzna 



 
 

 



 
OZNACZENIA: 

1. Head circumference – obwód główki  

2. Abdominal circumf – obwód jamy brzusznej  

3. Femur length – długość kości udowej  

4. Occipit frontal diam – średnica potylicy  

5. Crown-rump length – odległość ciemieniowo – siedzeniowa 

6. Gest sac diam – średnica pęcherzyka żółciowego  



7. Humerus length – długość kości ramiennej  

8. Ulna length – długość kości łokciowej  

9. Tibia length – długość kości piszczelowej  

10. Amniotic fluid index – wskaźnik wód płodowych  

Szacunkowa waga i rozwój płodu  
Waga płodu może być automatycznie oszacowana przez system kiedy minimum dwa 

parametry zostaną zmierzone.  

Tabela poniżej wymienia parametry które mogą zostać wykorzystane w celu oszacowania 

wagi płodu – podano również odpowiednie odniesienia bibliograficzne.  

PARAMETR BIBLIOGRAFIA 

AC, FL Hadlock 1 

HC, AC, FL Hadlock 2 

BPD, AC, FL Hadlock 3 

AC, FL, HC, BDP Hadlock 4 

BPD, TTD Hansmann 86  

BPD, MAD, FL Persson 1 

BPD, MAD Persson 2 

AC, BPD Shephard 82  

Szacunkowa waga i rozwój płodu obliczane są na podstawie odniesień do Hadlocka.  

Wygląd ekranu dotykowego podczas oceniania wagi i rozwoju płodu.  
Ekran dotykowy wyświetla listę  zmierzonych parametrów wraz z ich bibliograficznymi 

odnośnikami.  

Odniesienia bibliograficzne skojarzone z 

konkretnym parametrem są wskazane na ekranie 

dotykowym, poniżej nazwy parametru: pierwszy 

odnośnik dotyczy rozwoju płodu, drugi dotyczy wieku 

płodu.  

Po tym jak pomiar zostanie zakończony, system MyLab pokaże po lewej stronie ekranie 

następujące wartości:  

 Szacunkową wagę płodu (EFW), kiedy zostaną zmierzone wymagane 

parametry  

 Diagnostyczny wiek ciąży (GA) szacowany zgodnie z kryteriami 

ustawionymi na stronie identyfikacyjnej pacjenta 

 Parametr które jest mierzony  

 Kiedy jest to dostępne, wiek płodu oparty na ustawionych odniesieniach  

 Kiedy jest to dostępne, ranking (RK) oparty na ustawionych 

odniesieniach.  

Przycisk FETUS pozwala użytkownikowi na połączenie pomiaru z innym płodem.  

Przycisk SIDE wybiera pożądaną stronę.  

Zaawansowane pomiary położnicze w trybie B-Mode.  
Biometria płodu/pomiary pierwszego trymestru.  

 

Wiek ciąży może zostać oszacowany bazując na różnych bibliograficznych odniesieniach, 

które mogą zostać wybrane z menu konfiguracji pomiarów położniczych. System MyLab 

zapewnia następujące odniesienia dla wymienionych parametrów:  



 
 



 

 
 

Ratios     Zarówno jeśli chodzi o wiek płodu jak i jego rozwój system MyLab 

automatycznie oblicza następujące wskaźniki, o ile wcześniej zostały już obliczone:  

 



Amniotic Fluid Index      Odnosząc się do rozwoju płodu system MyLab pozwala 

użytkownikowi na obliczenie Indeksu Płynu Owodniowego (AFI), który wymaga zmierzenia 

czterech kwadrantów. System zapewnia następujące odniesienia:  

 
APxT     Jeśli zarówno APTD oraz TTD zostały zmierzone, wówczas wartość APxT jest 

mierzona na podstawie następującej formuły:  

APxT = APTD * TTD  

 

Pomiary dot. matki  
Należy odnieść się do rozdziału dot. zaawansowanych pomiarów ginekologicznych aby 

uzyskać dalsze informacje dot. tego typu pomiarów.  

 

Zaawansowane pomiary położnicze w trybie M-Mode.  
Biometria płodu/pomiary pierwszego trymestru.  

System MyLab pozwala na zmierzenie rytmu pracy serca płodu, wyliczając średnią cyklu. 

Takie kalkulacje dostępne są zarówno w przypadku badania wieku płodu jak i jego rozwoju.  

 

 
 

Zaawansowane pomiary położnicze w trybie Doppler.  
Biometria płodu/pomiary pierwszego trymestru.  

Zarówno w przypadku wieku płodu jaki i jego rozwoju następujące parametry mogą 

zostać policzone:  

Tabela 10-5 Zaawansowane pomiary położnicze w Dopplerze  

 

 



 
a. VTI = Velocity Time Integral  

b. Pomiary są dwustronne  

 

Pomiary dot. matki  
Pomiary należące do tej grupy opisane są w rozdziale „Pomiary ginekologiczne” 

 

Organizacja arkusza roboczego w pomiarach położniczych  

Opisano tutaj dodatkowe pola dedykowane do pomiarów położniczych. Arkusz dot. 

położnictwa zawiera cztery foldery: pomiary, grafikę, profile biofizyczne oraz badania.  

 

Przycisk FETUS wybiera różne płody i wyświetla je na odpowiednich stronach.  

Kiedy opcja COMPARE jest ustawiona w pozycji ON, dane dot. różnych płodów są 

wyświetlane w postaci tabelki by można było je porównać.  

 

Folder pomiary  

Folder ten zawiera wykonane pomiary i jest zorganizowany w różnych sub-folderach: B-

Mode, M-Mode oraz Doppler (zarówno dla płodu jak i matki), subfolder pomiarów oraz 

subfolder pomiarów matki.  

 

B-Mode   Dane identyfikacyjne pacjenta są wyświetlane w pierwszym rzędzie 

poprzedzone szacunkową wagą płodu o ile jest ona ustalona.  

 

W następstwie arkusz zawiera listę zmierzonych pomiarów i korespondujące pomiary. 

Ostatnia kolumna wyświetla wiek ciąży wraz z jego odniesieniami i wartością procentową 

wraz z jej odniesieniami.  

 AUA (Average Ultrasound Age = Średni wiek ultrasonograficzny) zawiera parametry dla 

obliczenia średniego wieku ultrasonograficznego. Oczekiwana data porodu szacowana na 

podstawie AUA jest wyświetlana w pierwszym rzędzie. Wartość AUA jest wyświetlana jako 

graf wieku ciąży dostępny w folderze grafika.  

 

Calculations    Wskaźniki parametrów są wyświetlane w tym folderze.  

Folder „Grafika” 
Wykonane pomiary przedstawiane są na grafach.  

Lewa lista wskazuje które parametry mogą być wyświetlone wraz z ich bibliograficznymi 

odniesieniami zarówno co do wieku ciąży jak i rozwoju płodu; można wybrać konkretny. 



Grafy dot. wybranego parametru oraz ich korespondujące wartości, wyświetlane są poniżej 

listy i są automatycznie aktualizowane.  

Tabele wyświetlane powyżej grafów pozwalają użytkownikowi na wybór konkretnego 

wykresu niezależnie od tego czy dotyczy on wieku ciąży czy rozwoju płodu.  

Tygodnie są wyświetlane na osi X i wybrane parametry znajdują się na osi Y. Linia ciągła 

wskazuje średnią wartość odniesienia, linia przerywana wskazuje standardowe odchylenia 

(lub centyle jeśli dotyczy to wzrostu płodu).  

Wykropkowana pionowa linia prezentuje wiek ciąży, z kolei ciągła linia pionowa 

prezentuje średni wiek ultrasonograficzny, jak to wskazano na legendzie widocznej w dolnej 

prawej części ekranu. Wiek ciąży jest obliczany począwszy od ustawionych parametrów – 

LMP lub FDGA.  

 

Tendencja wzrostu płodu  

Tendencja płodu jest graficzną reprezentacją rozwoju płodu w trakcie całego okresu 

trwania ciąży poprzez używanie pomiarów wykonanych w różnych badaniach.  

Naciśnij TREND by aktywować badanie wzrostu płodu, badania używane dla tendencji i 

należące do tego samego pacjenta ładują się automatycznie i są wyświetlane w lewej dolnej 

części ekranu dotykowego w ramce SELECTION.  

Badania są wymienione poniżej wraz z następującymi parametrami: imię pacjenta, data 

badania, data LMP, data EDD 

Każde odniesienie do badania może być usunięte z grafu poprzez anulowanie go z pola 

wyboru.  

Rys. 10-2 Tendencja wzrostu płodu 

 
Oś X wyświetla tygodnie podczas gdy oś Y to parametry wybrane z górnej, lewej części 

ekranu.  

Linie ciągłe wskazują średnią wartość odniesienia, linie wykropkowane to standardowe 

odchylenia (lub percentyle w odniesieniu do wzrostu płodu). Wykropkowana linia pionowa 

prezentuje wiek ciąży również wyświetlany w prawej górnej części; wiek ciąży jest liczony 

począwszy od ustawionych parametrów (LMP lub FDGA).  

 

Folder profilu biofizycznego  



Folder biofizyczny pozwala użytkownikowi na stworzenie numerycznej ewaluacji 

następujących cech płodu: oddech płodu, ruchy ciała, dźwięki płodu, reakcje płodu, ilościowa 

ocena AFV (objętość płynu owodniowego).  

Ocena może być oparta na metodzie Manning lub Vintzileos.  

 

Folder badań 

Folder badań zawiera listę wcześniej zdefiniowanych dla płodu i matki: serce płodu, jamę 

brzuszną płodu, anatomię głowy płodu, opis płodu, anatomię matki.  

 

  Rys. 10-3 Położnictwo. Badanie płodu  

 
Poza tymi obserwacjami, rozwijane menu pozwala również na wybór pomiędzy 

następującymi:  

 --, oznacza puste pole obserwacyjne, puste pola nie są wstawiane do 

raportu 

 NORMAL 

 ABNORMAL [nienormalne] 

 UNABLE TO EVALUATE [niemożliwe do ocenienia] 

Dodatkowo dla każdej grupy: 

 ALL NORMAL, ustawia wszystkie pola w standardowym stanie   

 CLEAR, ustawia wszystkie pola jako puste 

 

 

 

Ustawianie pomiarów położniczych 
Aby  uzyskać dostęp do menu konfiguracji pomiarów położniczych należy nacisnąć 

MENU, następnie wybrać MEASURE, a następnie dwukrotnie kliknąć w OB-FETAL. 

Klawisze APPLICATION MEASUREMENTS oraz ADVANCED zapewniają specjalne 

opcje dla wybranych aplikacji.  

 

Folder pomiarów aplikacyjnych  

W tym miejscu można ustawić:  

 Bibliograficzne odniesienia dot. zarówno wzrostu płodu jak i jego wieku  

 Aktywację wykresu pomiarów lub nie 

 Metodę pomiaru  



 ADD/EDIT w celu stworzenia spersonalizowanych tabelek 

 

Rys. 10-4 Położnictwo. Edytowanie tabel 

 
 

ZAUWAŻ Dla pomiarów dot. odległości istnieje możliwość wyboru pomiędzy 

dwoma różnymi wskaźnikami +…+ lub >…<. Wybór może zostać dokonany w 

ustawieniach zaawansowanych edytora pomiarów położniczych.  

 

Dodawanie i edytowanie spersonalizowanych tabel w aplikacji położniczej  

Kiedy został wybrany w tabeli jakikolwiek pomiar w trybie B-Mode, możesz edytować 

tabelę zarówno w odniesieniu do rozwoju płodu jak i do jego wieku naciskając ADD/EDIT.  

Kiedy jeden z tych przycisków zostanie naciśnięty, system wyświetli następujące menu 

które pozwala na stworzenie spersonalizowanej tabeli: 

 

 



 
 

POLE AKCJA 

MEASUREMENT NAME (nazwa 

pomiaru) 

wskazuje wybrany parametr 

TYPE (typ)  wskazuje czy dotyczy rozwoju płodu czy 

też jego wieku  

 

Menu wyświetla listę wszystkich spersonalizowanych i fabrycznych tabel.  

EDIT TABLE oraz DELETE TABLE odpowiednio pozwalają na modyfikowanie i 

usuwanie wybranej spersonalizowanej tabeli.  

NEW TABLE pozwala na stworzenie nowej spersonalizowanej tabeli.  

CLOSE  powoduje wyjście z menu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Podczas tworzenia (NEW TABLE) lub edytowania (EDIT TABLE) spersonalizowanej 

tabeli system wyświetla następujące menu:  

Rys. 10-6 Położnictwo. Wprowadzenie nowej tabeli.  

 
Menu konfiguracyjne pokazuje:  

 W górnej lewej części pola w których należy wprowadzić autora i 

odniesienia bibliograficzne.  

 W górnej prawej części pola w których należy ustawić format, jednostkę 

pomiaru, skalę i wiek ciąży.  

 Po lewej stronie tabeli miejsce gdzie wprowadza się wartości  

 Po prawej stronie wykres korespondujący z wartościami z tabeli  

Spersonalizowana tabela może być zbudowana nawet z 256 rzędów: należy nacisnąć 

INSERT aby dodać nowy rząd poniżej aktualnie wybranego rzędu lub nacisnąć REMOVE by 

usunąć wybrany rząd.  

 

Aby dodać tabelę należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:  

 Używając alfanumerycznej klawiatury, należy wprowadzić AUTHOR 

(autor) oraz BIBLIOGRAPHIC REFERENCE (odniesienie bibliograficzne). 

ZAUWAŻ  Pole AUTHOR należy wypełnić obowiązkowo  

 Ustaw pola: 

POLE WARTOŚĆ 



Format  MIN-MEAN-MAX, MEAN-DEV OR 

MEAN  

Jednostka pomiaru  cm lub mm 

Zakres  SD1, SD2, SD3, 3%-50%-97%, 5%-

150%-95% lub 10%-50%-90% 

GA (wiek ciąży)  dni, tygodnie lub tydzień + dzień 

 Należy ustawić kursor w kolumnie tabeli i nacisnąć ENTER aby 

aktywować komórkę.  

 Wprowadzić wartość i nacisnąć ENTER w celu potwierdzenia.  

 Powtórzyć tą samą operację by wypełnić całą tabelę.  

OK. zachowuje spersonalizowaną tabelę.  

ZAUWAŻ     Spersonalizowana tabela będzie dostępna dla pomiarów tylko po 

wprowadzeniu odniesień bibliograficznych do odpowiednich parametrów.  

 

CANCEL powoduje wyjście z menu bez zachowywania spersonalizowanej tabeli.  

 

Identyfikacja pomiaru wziętego z spersonalizowanej tabeli.  

Kiedy pomiary oparte na spersonalizowanej tabeli zostały wykonane podczas badania, 

autor takiego pomiaru jest wskazany w słowie oznaczonym kursywą.  

 

Folder zaawansowany  

Tutaj należy ustawić parametry wypisane w tabeli poniżej. 

Tab. 10-6 Pola zaawansowane 

 

 
ZAUWAŻ    HC* jest obliczane począwszy od parametrów BPD oraz OFD; AC* jest 

obliczane począwszy od parametrów APAD oraz TAD. W obu przypadkach obwód jest 

narysowany na elipsie z użyciem dwóch wykonanych pomiarów jako osie: z tego też 

powodu oba te pomiary muszą być prostopadłe.  



W przypadku kilku płodów istnieje możliwość wyboru sekcji, która ma zostać 

umieszczona w raporcie/arkuszu roboczym. W takim przypadku należy porównać pomiary 

wykonane na różnych płodach.  

Tabela 10-7 Pola ustawień dot. różnych płodów. 

 
Obszary pomiarów 

Kiedy pomiary zostaną wykonane ich wartości są wyświetlane po lewej stronie obrazu 

(ekranowy obszar pomiaru).  

W aplikacjach położniczych pierwsze dwa rzędy na ekranie mogą zostać ustawione tak by 

wyświetlały  konkretne parametry. Parametry, które mogą być wyświetlane to:  

 GA (LMP) – wiek ciąży w oparciu o LMP 

 GA(AUA) – wiek ciąży w oparciu o AUA 

 GA(DGA) – wiek ciąży w oparciu o DGA 

 GA(LMP/DGA) – wiek ciąży w oparciu o LMP/DGA 

 ESTIM FETAL WEIGHT – szacunkowa waga płodu  

 LAST MENSTRUAL PERIOD (ostatnia miesiączka)  



 

 
11.  Pomiary dot. tarczycy  

 

Ten rozdział wymienia pomiary zaawansowane dostępne dla pomiarów dot. tarczycy.    

Wymienione pomiary zorganizowane są w grupy. Istnieje możliwość ich 

spersonalizowania tak by przystosować je do własnego stylu pracy: ekran dotykowy 

wyświetla tylko ustawione pomiary.  

Zaawansowane pomiary tarczycy w trybie B-Mode.  

Tabe. 11-1 Zaawansowane pomiary tarczycy w trybie B-Mode. 

 

 
 

 

 

Organizacja arkusza roboczego w pomiarach tarczycy 

Opisano tutaj dodatkowe pola dedykowane do wykonywania pomiarów tarczycy.  

Arkusz roboczy w tej aplikacji, oprócz wyświetlania pojedynczych elementów pozwala 

również  na wprowadzenie oceny oraz notatek dot. badanej struktury. Następujące ewaluacje 

są dostępne z następującymi pomiarami:  



 
 
 
 
 



 

 
12- Pomiary urologiczne  
Ten rozdział wymienia pomiary zaawansowane dostępne dla pomiarów dot. tarczycy.    

Wymienione pomiary zorganizowane są w grupy. Istnieje możliwość ich 

spersonalizowania tak by przystosować je do własnego stylu pracy: ekran dotykowy 

wyświetla tylko ustawione pomiary.  

Dane aplikacyjne  

Rys. 12-1 Strona identyfikacyjna pacjenta 

 
Tab. 12-1  Dodatkowe dane na stronie identyfikacyjnej pacjenta 

POLE  

PSA antygen gruczołu krokowego w ng/ml 

 

 

 

 

 

Zaawansowane pomiary urologiczne w trybie B-Mode.  

Tabela 12-2 Zaawansowane pomiary urologiczne w trybie B-Mode. 



 
Zaawansowane pomiary urologiczne w trybie Doppler  

Tabela 12-3 Zaawansowane pomiary urologiczne w trybie Doppler 



 
a. PSV = Szczytowa prędkość skurczu  

b. EDV = końcowa prędkość rozkurczu  

c. VTI = integralna prędkość 

Arkusz roboczy – urologia  

Opisano tutaj dodatkowe pola dedykowane do wykonywania pomiarów urologicznych.  

Arkusz roboczy w tej aplikacji, oprócz wyświetlania pojedynczych elementów pozwala 

również na przeliczenie następujących parametrów:  

 Przewidywany PSA na podstawie objętości całego gruczołu  

 Przewidywany PSA na podstawie objętości obszaru przejściowego  

 Gęstość PSA 

 

 

 

 

Rys. 12-2 Arkusz roboczy w ukorerologii  



 
Współczynniki korekcji wyświetlane w raporcie mogą być następująco modyfikowane: 

 Należy ustawić kursor na korespondującym polu i nacisnąć ENTER;  

 Wprowadzić nową wartość korzystając w tym celu z klawiatury alfanumerycznej.  

System automatycznie aktualizuje wartość przewidywanego PSA.  

Zmodyfikowany  współczynnik korekcji nie jest zapisywany kiedy zakańcza się badanie: 

kolejne badanie będzie korzystać z ustawionego odgórnie współczynnika.  

Ustawienia pomiarów urologicznych  

Aby uzyskać dostęp do menu konfiguracji pomiarów urologicznych należy nacisnąć 

MENU a następnie wybrać MEASURE i następnie UROLOGY. Przycisk APPLICATION 

MEASUREMENT oraz ADVANCED zapewnią specjalne opcje dla wybranej aplikacji.  

Folder zaawansowany  

W tym miejscu można ustawić parametry opisane w tabeli poniżej.  

Tabela 12-4 Pola zaawansowane 

 

 
Wartości WG oraz TZ wynoszą odpowiednio 0,12 oraz 0,16.  

 

 

 

 

 

 



 
13- Pomiary naczyniowe 
Ten rozdział wymienia pomiary zaawansowane dostępne dla pomiarów naczyniowych.    

Wymienione pomiary zorganizowane są w grupy. Istnieje możliwość ich 

spersonalizowania tak by przystosować je do własnego stylu pracy: ekran dotykowy 

wyświetla tylko ustawione pomiary.  

Dane aplikacyjne  

Rys. 13-1 Strona identyfikacyjna pacjenta 

 
Tabela 13-1  Dodatkowe dane dostępne na stronie identyfikacyjnej pacjenta 

Pole  

QIMT TABLE Wybór tabeli dla QIMT 

QIMT ETHNICITY Etniczność tabeli QIMT  

SYSTOLIC PRESSURE  wyrażona w mmHg 

DIASTOLIC PRESSURE  wrażona w mmHg  

 

 

 

Zaawansowane pomiary naczyniowe w trybie B-Mode.  

Tabela 13-2 Grupa pomiarów szyjnych w trybie B-Mode. 



 
a. Pomiar jest dwustronny  

 

Tabela 13-3 Grupa pomiarów dot. aorty w trybie B-Mode. 

 
 

 

 

Zaawansowane pomiary naczyniowe w trybie Doppler  

Tabela 13-4 Zaawansowane pomiary szyjne w trybie Doppler 



 
a. Pomiary są dwustronne  

b. PSV = Szczytowa prędkość skurczu  

c. EDV = końcowa prędkość rozkurczu  



d. VTI = integralna prędkość 

 

Tabela 13-5 Zaawansowane pomiary żył w dolnych kończynach wykonywane w trybie 

Doppler 

 
 



 

 
a. Pomiar jest dwustronny  

Tabela 13-6 Zaawansowane pomiary jamy brzusznej w trybie Doppler 

 



 

 
a. Pomiary są dwustronne  

b. PSV = Szczytowa prędkość skurczu  

c. EDV = końcowa prędkość rozkurczu  

d. VTI = integralna prędkość 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 13-6 Zaawansowane pomiary w dolnych kończynach wykonywane w trybie 

Doppler 



 

 



 

 



 
a. Pomiary są dwustronne  

b. PSV = Szczytowa prędkość skurczu  

c. EDV = końcowa prędkość rozkurczu  

d. VTI = integralna prędkość 

Tabela 13-8 Zaawansowane pomiary kończyn górnych w trybie Doppler 

 



 
a. Pomiary są dwustronne  

b. PSV = Szczytowa prędkość skurczu  

c. EDV = końcowa prędkość rozkurczu  

d. VTI = integralna prędkość 

 

Tabela 13-9 Zaawansowane pomiary aorty w trybie Doppler  



 
 



 

 
a. Pomiary są dwustronne  

b. PSV = Szczytowa prędkość skurczu  

c. EDV = końcowa prędkość rozkurczu  

d. VTI = integralna prędkość 

 

Tabela 13-10 Zaawansowane pomiary przeszczepów żylnych w trybie Doppler 

 



 

 
a. Pomiary są dwustronne  

b. PSV = Szczytowa prędkość skurczu  

c. EDV = końcowa prędkość rozkurczu  

d. VTI = integralna prędkość 

Tabela 13-11 Dializoterapia w pomiarach zaawansowanych w trybie Doppler 

 



 

 
a. Pomiary są dwustronne  

b. PSV = Szczytowa prędkość skurczu  

c. EDV = końcowa prędkość rozkurczu  

d. VTI = integralna prędkość 

 

Tabela 13-12 Zaawansowane pomiary nerek w trybie Doppler 

 



 

 

 
a. Pomiary są dwustronne  

b. PSV = Szczytowa prędkość skurczu  

c. EDV = końcowa prędkość rozkurczu  

d. VTI = integralna prędkość 

 

Organizacja arkusza roboczego w pomiarach naczyniowych  



Opisano tutaj dodatkowe pola dedykowane dla arkusza roboczego wykorzystywanego w 

pomiarach naczyniowych.  

 

Wskaźnik szybkości oraz ocena naczyń.  

Arkusz roboczy wykorzystywany w pomiarach naczyniowych wygląda jak inne raporty za 

wyjątkiem Carotid Velocities [prędkości szyjnych] oraz Lower Limbs [kończyny dolne].  

W grupie Carotid Velocities wewnętrzna/wspólna prędkość szyjna oraz wskaźnik 

kreski/aorty obliczane są automatycznie i wyświetlane w raporcie kiedy odpowiedni pomiar 

przepływu zostanie wykonany.  

W przypadku kończyn dolnych arkusz roboczy, poza wyświetlaniem pojedynczych 

pomiarów oraz średniej (jeśli jest możliwe) pozwala również na wprowadzenie oceny stanu 

naczyń:  

STATUS OCENA 

Patency [drożność] tak, nie, częściowe 

Compressibility [ściśliwość] tak, nie, częściowe 

Reflux [zwrotność]  lekkie, umiarkowane, ciężkie 

Thrombus [zakrzep] tak, nie, częściowe 

 

Ustawienia pomiarów naczyniowych 
Aby uzyskać dostęp do menu konfiguracji pomiarów naczyniowych należy nacisnąć 

MENU a następnie wybrać MEASURE i następnie VASCULAR. Przycisk APPLICATION 

MEASUREMENT oraz ADVANCED zapewnią specjalne opcje dla wybranej aplikacji.  

Folder zaawansowany  

W tym miejscu można ustawić parametry opisane w tabeli poniżej.  

Tabela 13-13 Pola zaawansowane 

 
W obu przypadkach kiedy pole AUTO MAX jest oznaczone, wskaźnik jest również 

skalkulowany używając maksymalnej prędkości spośród wszystkich wykonanych pomiarów 

tego samego parametru.  

 



 

 
A – Formuły i odniesienia w trybie B-Mode.  

Objętość w pomiarach jamy brzusznej i piersi.  

Formuła  

Objętość [ml] lub [cm
3
] 

                                                      
Objętość tarczycy 

Formuła: objętość [ml] lub [cm
3
] 

                               
Redukcja średnicy  

 
  
Bibliografia: W. Robert Felix Jr. „Noninvasive diagnosis of peripheral vascular disease” w: 

Raven Press, p. 121 

 

 

Długość mierzona przez wierzchołek  

 
Obszar mierzony przez osie elipsy  



 
Redukcja obszaru  

 
 
Bibliografia: W. Robert Felix Jr. „Noninvasive diagnosis of peripheral vascular disease” w: 

Raven Press, p. 122 

 

 

 

 

Objętość mierzona na podstawie elipsy  

 
Objętość mierzona na podstawie trasy i obszaru-długości.  



 
Objętość Bi-plane  

 
 

 

Objętości macicy, włókniaka, jajnika oraz ich masa 

 
Bibliografia: Barry B. Goldberg, Alfred B. Kurtz, „Atlas of Ultrasound Measurements”, 

Year Book Medical Publisher, 1990, pp. 192-194.  

Objętość pęcherza  



 
Bibliografia: Griffiths, et al., „Measuring Bladder Volume and Residual Urine” w: The 

Journal of Urology, Vol. 136, 808-812, 1986 

 

 

 

 

 

 

 

Całość gruczołu oraz objętość strefy przejściowej gruczołu 

 
Bibliografia: Peter J, Littrup, M.D., et al., „Determination of Prostate Volume with 

Transrectal US for Cancer Screening” w: Radiology, Vol. 179, 49-53, 1991.  

Objętość nerek i jąder – metoda Biplane  



 
Objętość nerek i jąder – metoda Monoplane  

 

 
 

Przewidywany poziom PSA (antygen gruczołu krokowego) 



 
 

Bibliografia: Fred Lee, M.D., et al. „Predicted Prostate Specific Antigen Results Using 

Transrectal Ultrasound Gland Volume” w: Cancer Suplement,  Vol. 70, no. 01, July 1992 

 

Mitchell C. Benson, et al., „Prostate Specific Antigen Density: A means of Distingushing 

Benign Hyperthropy and Prostate Cancer” w: The Journal of Urology, vol. 147, 815-816, March 

1992 

 

Mitchell C. Benson, et al., „The Use of Prostate Specific Antigen Density to Enhance the 

Predictive Value of Intermediate Levels of Serum Prostate Specific Antigen” w: The Journal of 

Urology, Vol. 147, 817-821, March 1992  

 

 

Przewidywana gęstość PSA 

 
 

Bibliografia: Fred Lee, M.D., et al. „Predicted Prostate Specific Antigen Results Using 

Transrectal Ultrasound Gland Volume” w: Cancer Suplement,  Vol. 70, no. 01, July 1992 

 

Mitchell C. Benson, et al., „Prostate Specific Antigen Density: A means of Distingushing 

Benign Hyperthropy and Prostate Cancer” w: The Journal of Urology, vol. 147, 815-816, March 

1992 

 

Mitchell C. Benson, et al., „The Use of Prostate Specific Antigen Density to Enhance the 

Predictive Value of Intermediate Levels of Serum Prostate Specific Antigen” w: The Journal of 

Urology, Vol. 147, 817-821, March 1992  

 

Średnica zwężenia 



 
 

Bibliografia: W. Robert Felix Jr. „Noninvasive Diagnosis of Peripheral Vascular Disease”, 

Raven Press, p. 121. 

 

 

 

 

Obszar zwężenia  

 
Bibliografia: W. Robert Felix Jr. „Noninvasive Diagnosis of Peripheral Vascular Disease”, 

Raven Press, p. 121. 

 

Kardiologia  
Lewa komora –objętość Simpson – Biplane  



 
Bibliografia: Schiller N.B., et al. „Two-dimensional Echocardiographic Determination of 

Ventricular Volume, Systolic Function and Mass”. W: Summary and discussion of the 1989 

Recommendations of the American Society of Echocardiography.  

 

 

 

 

Lewa komora/lewy przedsionek/prawa komora – objętość Simpson – Single Plane  

 
Bibliografia: Objętość lewej komory: A.J. Camm, T.F. Luscher et al. „The ESC 

Textbook od Cardiovascular Medicine”, 2008, p. 53.  

Objętość lewego i prawego przedsionka: Lang R., Bierig M., Deveroux R et al., 

„Recommendations for chamber quantifications: a report from the Amercian Society of 

Echocardiography’s Guidelines and Standards Committee and the Chamber 

Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association 

of Echocardiography, a branch of the European Society of Cardiology” in: J. Amer. Soc. 

Echocardiography, 2005, vo. 18; n. 12; pp1440-1463.  

 

Lewa komora/prawy przedsionek – długość przestrzeni 



 
Bibilografia: Schiller N.B. et al. „Two-dimensional Echocardiographic Determination of 

Ventricular Volume, Systolic Function and Mass”. W: Summary and discussion of the 1989 

Recommendations of the American Society of Echocardiography. 

Rozkurcz lewej komory/skurcz oraz objętość skurczu lewego przedsionka 

 
Bibliografia: Lang R., Bierig M., Deveroux R et al., „Recommendations for chamber 

quantifications: a report from the Amercian Society of Echocardiography’s Guidelines 

and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed 

in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the 

European Society of Cardiology” in: J. Amer. Soc. Echocardiography, 2005, vo. 18; n. 

12; pp1440-1463. 

 

Frakcja wyrzutu (Simpson oraz długość obszaru)  



 
Bibliografia: Feigenbaum H., Echocardiography, 4th Ed., Lea & Febiger, 

Philadelphia, 1986, pp. 153-155.  

 

 

 

Objętość udaru  

 
Bibliografia: Weyman A., Principles and Practise of Echocardiography, Lea & 

Febiger, 1994, p. 605.  

Wskaźnik udaru  

 
Bibliografia: Oh J, Seward J, Tajik A The echo manual-second editio, Lippincott 

Williams&Wilkins.  



Wyniki kardiologiczne  

 Bibliografia: Weyman A., Principles and 

Practise of Echocardiography, Lea & Febiger, 1994, p. 605.  

Wskaźnik kardiologiczny  

 
Bibliografia: Oh J, Seward J, Tajik A The echo manual-second editio, Lippincott 

Williams&Wilkins. 

Lewa komora/obszar frakcyjnego skrócenia prawego przedsionka 

 
Frakcyjne skrócenie średnicy  



 
Bibliografia: Quinones M.A., Gaasch W.H., Alexnader J.K., „Echocardiographic 

Assessment of Left Ventricular Function with Special Reference to Normal Velocities” 

w: Circulation, 1974, 50, p. 42.  

Frakcja wyrzutu (lewa komora)  

 
Masa lewej komory 

 
Bibliografia: Lang R., Bierig M., Deveroux R et al., „Recommendations for chamber 

quantifications: a report from the Amercian Society of Echocardiography’s Guidelines 

and Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed 

in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the 



European Society of Cardiology” in: J. Amer. Soc. Echocardiography, 2005, vo. 18; n. 

12; pp1440-1463. 

 

 

 

 

Obszar odpływów 

 
Obszar aorty  

 
Lewy przedsionek/wskaźnik aorty  

 
Objętość prawego przedsionka  

 
 

Aorta płucna/Obszar RVOT 



 
Objętość lewego przedsionka  

 
Bibliografia: Oh J, Seward J, Tajik A The echo manual-second editio, Lippincott 

Williams&Wilkins. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indeksowany rozmiar IVC 

 
Bibliografia: J.M. Brennan, A. Ronan, et al. „Handcarried Ultrasound Measurement 

of the Inferior Vena Cava for Assesment of Intravascular Volume Status in the 

Outpatient Hemodyalisis Clinic” w: Clin J Am Soc Nephrol 1:749 – 753, 2006  



 

Wskaźnik złożoności IVC 

 
Bibliografia: J.M. Brennan, A. Ronan, et al. „Handcarried Ultrasound Measurement 

of the Inferior Vena Cava for Assesment of Intravascular Volume Status in the 

Outpatient Hemodyalisis Clinic” w: Clin J Am Soc Nephrol 1:749 – 753, 2006  

 

 

 

 

 

 

 



 

 
B – formuły i odniesienia bibliograficzne w trybie M-Mode.  

Frakcja wyrzutu lewej komory  

 
Bibliografia: Teichholz L.E., et al. „Problems in Echocardiographic Volume 

Determinations: Echocardiographic/Angiographic Correlations in the Presence Or 

Absence of Asynergy” w: American Journal of Cardiology, 37 January 1976, 1986, pp. 

153-155.  

 

Objętość lewej komory  

 
Objętość wylewu 

Bibliografia: Teichholz L.E., et al. „Problems 

in Echocardiographic Volume Determinations: 

Echocardiographic/Angiographic Correlations in 

the Presence Or Absence of Asynergy” w: 

American Journal of Cardiology, 37 January 

1976, 1986, pp. 153-155.  
 



 
Bibliografia: G Kronik, J Slany et al. „Comparative Value of Eight M-Mode 

Echocardiographic Formulas for Determining Left Ventricular Stroke Volume” w: 

Circulation 1979,60; 1308-1316  

 

Wskaźnik wylewu  

 
 

Bibliografia: G Kronik, J Slany et al. „Comparative Value of Eight M-Mode 

Echocardiographic Formulas for Determining Left Ventricular Stroke Volume” w: 

Circulation 1979,60; 1308-1316  

 

 

 

 

 

Wynik kardiologiczny  

 



Bibliografia: G. de Simone, R.B. Deveroux et al. „Stroke Volume and Cardiac 

Output in Normotensive Children and Adults: Assessment of Relations With Body Size 

and Impact of Overweight” w: Circulation. 1997;95:1837-1843.  

Wskaźnik kardiologiczny 

 
Bibliografia: G. de Simone, R.B. Deveroux et al. „Stroke Volume and Cardiac 

Output in Normotensive Children and Adults: Assessment of Relations With Body Size 

and Impact of Overweight” w: Circulation. 1997;95:1837-1843.  

Frakcyjne skrócenie lewej komory  

 
 

Zgrubienie przegrody  

 
Bibliografia: Feigenbaum H., Echocardiography, 4th Ed., Lea & Febiger, 

Philadelphia, 1986, pp. 153-155.  

Zgrubienie tylnych ścian  

Bibliografia: Feigenbaum H., 

Echocardiography, 4th Ed., Lea & Febiger, 

Philadelphia, 1986, pp. 153-155.  



 
Bibliografia: Feigenbaum H., Echocardiography, 4th Ed., Lea & Febiger, 

Philadelphia, 1986, pp. 153-155.  

 Masa lewej komory  

 
Wskaźnik masy lewej komory:  

 
Bibliografia: Deveroux R.B., Reichek N. et al. „Echocardiographic Determination of 

Left Ventricular Mass in Man – Anatomic Validation of the Method: w: Circulation, n. 

55, 1977, pp. 613-8.  

Wskaźnik średnicy LA/aorty.  

Bibliografia: Deveroux R.B., 

Reichek N. et al. „Echocardiographic 

Determination of Left Ventricular 

Mass in Man – Anatomic Validation 

of the Method: w: Circulation, n. 55, 

1977, pp. 613-8.  



 
Wskaźnik odległości  

 

Bibliografia: Nanda N.C., Gramiak R. 

et al. „Evaluation of Biscuspid Valves by 

Two Dimensional Echocardiography” w: 

American J. Cardiol. 1987, 11 p. 372.  



 

 
C – Formuły i odniesienia bibliograficzne w trybie Doppler 

 

Stopień  

 
Bibliografia: Weyman A, „Principles and Practice of Echocardiography:, 

Lea&Febiger, 1994, p. 516  

 

Stopień szczytowy  

 
Bibliografia: Weyman A, „Principles and Practice of Echocardiography:, 

Lea&Febiger, 1994, p. 516  

 

 

Integralna szybkość przepływu  



 
Średnia prędkość 

 
Średni stopień  

 

 
Bibliografia: Weyman A, „Principles and Practice of Echocardiography:, 

Lea&Febiger, 1994, p. 516  

 

Wskaźnik pulsacyjności  



 
Bibliografia: Bardelli, Cominotto, Carretta, „Hight Blood Pressure & 

Cardiovascular Prevention” w: The Official Journal of the Italian Society of 

Hypertension, 6: 48-63, 1997  

 

 

 

 

 

Wskaźnik rezystancyjności  



 
Bibliografia: Bardelli, Cominotto, Carretta, „Hight Blood Pressure & 

Cardiovascular Prevention” w: The Official Journal of the Italian Society of 

Hypertension, 6: 48-63, 1997  

 

Przepływ mierzony po elipsie 

 
 

Przepływ mierzony po średnicy  



 
Bibliografia: Nichols W., O’Rourke M., McDonald’s, Blood and Flow in Arteries”, 

Edward Arnold London, p. 204  

Przepływ średniookresowy  

 
Bibliografia: Hatle L., Angelsen B et al. „Noninvasive Assesment of Atrioventricular 

Pressure Half-Time by Doppler Ultrasound: w: Circulation 60, n.5. 1979, pp. 1096-1104.  

KARDIOLOGIA 

Obszar zastawki mitralnej 

 
Bibliografia: Weyman A, „Principles and Practice of Echocardiography:, 

Lea&Febiger, 1994, p. 605.  

Fale E / Fale A 



 
Wskaźnik sprawności serca  

 
Bibliografia: C. Bruch, A. Schmermund et al. „TEI-index in patients with mid-to-

moderate congestive heart failure” w: Eu. H.J. 2000, n. 21 pp. 1888-1895.  

Wskaźniki dP/dt  

 
 

Przepływ regurgitacyjny (PISA) 

Bargiggia GS, Bertucci C. et al. „A 

New metod for estimating left 

ventricular dP/dt by continuous wave 

Doppler echocardiography. Validation 

studies AT cardiac catherisation” w: 

Circulation. 1989; 80; 1287-1292 



 
Bibliografia: Bargiggia G.S., Tronconni L., Sahn D.J. et al. „A New Method for 

Quantitation of Mitral Regurgitation Basen on Color Flow Doppler Imaging of Flow 

Convergence Proximal to Regurgitant Orifice w: Circulation 1991, 84: pp. 1481-1489  

 

Efektywność otworów regurgitacyjnych (PISA) 

 
Bibliografia: Oh J, Seward J, Tajik A, The echo manual-Second edition, Pippincott 

Williams & Wilkins.  

 

 

 

 

Objętość niedomykalności mitralnej (PISA) 



 
Bibliografia: Rossi A., Dujardin K.S. et al. „Rapid Estimation of Regurgitant 

Volume by the Proximal Isolvelocity Surface Area Method in Mitral Regurgitation: Can 

Continuous Wave Doppler Echocardiography be omitted ? w: Journal of the American 

Society of Echocardiography, Volume 11, Number 2, pp. 138-148.  

 

Objętość niedomykalności tętniczej (PISA) 

 
Bibliografia: Shiota T., Jones M., Yamada I. et al. „Effective Regurgitant orfice area 

by the color Doppler flow Convergence Method for Evaluating the Severity of Chronic 

Aortic Regurgitation. An Animal study” w: Circulation, 1996; 93; pp.594-602.  

 

Fale E’ / Fale A’ 



 
Fala E / Fala E’ 

 
Wewnątrzkomorowe opóźnienia mechaniczne  

 
Bibliografia: F. Knebel, R.K.Reibeis  et al. „Tissue Doppler Echocardiography and 

Biventricular Pacing Heart Failure: Patient Selection, Procedural Guidance, Follow up, 

quantification of success”. w: Card Ultr 2004, n. 2-17.  

Obszar efektywności zastawki aortalnej  



 
Bibliografia: Huntsman L., Stewart D. et al. „Noninvasive Doppler Determination of 

Cardiac Output in Man” w: Circulation 67, n. 3, March 1983.  

Obszar maksimum zastawki aortalnej 

 
Bibliografia: Zaghbi WA, Farmer K L et al. „Accurate non-invasive quantification 

of stenotic aortic valve area by Doppler echocardiography” w: Circulation 1986; 73; 

452-459.  

 

 

 

 

Ciśnienie skurczu 



 
Bibliografia: Currie P.J. et al. „Continuous Wave Doppler Determination of Left 

Ventricular Pressure: A Simultaneous Doppler Catherization Study in 127 Patients” w: 

J. Amer. College Cardiol. 1985, 6, p. 750.  

Prędkość skurczu / prędkość rozkurczu 

 
Praca serca  

 
 

 

Objętość skurczu  



 
Bibliografia: Huntsman L., Stewart D. et al. „Noninvasive Doppler Determination of 

Cardiac Output in Man” w: Circulation 67, n. 3, March 1983.  

Wskaźnik wylewu 

 
Bibliografia: Huntsman L., Stewart D. et al. „Noninvasive Doppler Determination of 

Cardiac Output in Man” w: Circulation 67, n. 3, March 1983. 

Skjaerpe T., Hegrenaes L et al. „Non invasive estimation of valve area in patients 

with aortic stenosis by Doppler ultrasound and two-dimensional echocardiography” w: 

Circulation 1985; 72; 810-818.  

 

 

 

Wynik kardiologiczny  



 
Bibliografia: Huntsman L., Stewart D. et al. „Noninvasive Doppler Determination of 

Cardiac Output in Man” w: Circulation 67, n. 3, March 1983. 

 

Wskaźnik kardiologiczny  

 
Bibliografia: Huntsman L., Stewart D. et al. „Noninvasive Doppler Determination of 

Cardiac Output in Man” w: Circulation 67, n. 3, March 1983. Skjaerpe T., Hegrenaes L 

et al. „Non invasive estimation of valve area in patients with aortic stenosis by Doppler 

ultrasound and two-dimensional echocardiography” w: Circulation 1985; 72; 810-818.  

 

 

 

Qp/Qs 



 
Bibliografia: Sanders S.P. et al. „Measurement of Systemic and Pulmonary Blood 

Flow and Qp/Qs Ratio using Doppler and Two-Dimensional Echocardiography” w: Am. 

J. Cardiol. 1983, 51, p. 952 

Rezerwa przepływu wieńcowego  

 
Bibliografia: P. Guarini, G. scognamiglio et al. „La valuatzione non invasiva Della 

riserva di flusso coronarico mediante ecocardiografia transtoracica: fisiopatologia, 

metodologia e valenza clinica: w: Ital Heart J supp Vol 4 Marzo 2003  

F. Rigo et al. „Transthoracic echocardiography imaging of coronary arterie: tipps, 

traps, pittsfull” w: Cardiovascular Ultrasound 2008, 6:7  

 

 

 

Formuły w automatycznych pomiarach Dopplera  

Ten paragraf wymienia o ile to dostępne, formuły w automatycznych pomiarach 

Dopplera.  



 
 

 



 

ARCHIWIZACJA  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

SPIS TREŚCI 

1. Archiwiz

acja cyfrowa 
Ikony archiwum  

Zachowywanie i eksportowanie konfiguracji  

Opcje zapisywania 

Eksport multimediów 

Jakość plików video  

Jakość obrazów  

2. Jak 

odtworzyć zarchiwizowane badanie 
Dostęp do archiwum  

Ikony archiwizowania badań  

Lista badań pacjentów 

Kontrolki ekranu dotykowego dot. archiwizowania 

Podstawowe kontrolki  

Zaawansowane kontrolki  

Jak wybrać badanie 

Eksportowanie badań do CD/DVD 

Importowanie badań z bazy danych DICOM  

Zapytania/odzyskiwanie z PACS 

Jak odtworzyć zarchiwizowane badanie 

Ekran dotykowy  

Przetwarzanie obrazów w postprocesie (twarde dane z archiwum)  

3. Porówny

wanie wizualne 
Jak aktywować porównywanie wizualne  

Organizacja wyświetlania 

Jak porównać obrazy i pliki video  

Ekran dotykowy – wizualne porównanie 

Pomiary w trakcie wizualnego porównania 

4. Menu 

archiwizacji plików 
Menu operacyjne 

Ponawianie nieudanych operacji  

Własności  

Usuwanie tymczasowych katalogów 

Pokazywanie informacji dot. adresu IP  

Kasowanie urządzenia 

Kasowanie CD/DVD 

Wyrzucanie 

Eksportowanie plików do USB  

5. System 

MyLab Desk Evo  
Opis systemu  

Instalacja systemu  

Uwagi dot. instalacji na systemach PC z Windows 10, 8 oraz 8.1 



Procedura instalacji systemu  

Informacje o ekranie 

Jak importować badanie 

Pomiary złożone 

Menu opcji 

Konfiguracja DICOM 

Ogólna konfiguracja 

Informacje o systemie 

Nawigacja  

6. Konfigur

acja DICOM 
Jak skonfigurować profil w DICOM  

Folder ogólny  

Magazyn oraz folder MPPS 

Folder magazynu  

MPPS 

Jak usunąć konfigurację DICOM  

Folder WORKLIST  

Strona startowa badania 

Jak usunąć konfigurację listy badań 

Folder jakości  

Folder drukarek 

Profile drukowania 

Folder zapytań/odzyskiwania 

Folder MyLabTablet 

Zarządzanie drukarkami w DICOM  

Poprzednia strona  

Drukuj teraz 

Usuń stronę 

Operacje drukowania  

7. Konfigur

acja połączenia z siecią 
Specjalne uwagi dot. podłączenia systemu MyLab do sieci  

Charakterystyka sieci  

Jak skonfigurować sieć 

Folder konfiguracji IP  

Folder katalogów sieci  

Modyfikowanie i usuwanie istniejących katalogów 

Folder sieci bezprzewodowej  

Jak ustawić sieć bezprzewodową  

Pole CONNECTED 

Przycisk CONNECT  

Przycisk AUTOCONN 

 

 

8. Zarządzan

ie drukarkami  

Jak skonfigurować profil drukarki  

Pilot do drukarki  

Profile drukowania 



Konfiguracja drukarki  

Instalacja drukarki  

Jak zainstalować drukarkę USB  

Jak zainstalować drukarkę sieciową 

Zarządzanie podłączonymi drukarkami  

Poprzednia strona  

Drukuj teraz 

Cofnij dodane obrazy  

Opcje położenia  

 

A. Minimalne 

wymagania PC dla systemu MyLab Evo  

Wymagania PC 

Systemy operacyjne 

Minimalne wymagania PC 

Rekomendowane wymagania PC 

Pakiety pomiarów oraz narzędzia zaawansowane  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
1 – Archiwizacja cyfrowa  

 
System MyLab został wyposażony w wewnętrzny dysk twardy (archiwum lokalne) gdzie 

mogą być przechowywane badania.  

Podczas badania, obrazy i nagarnia są tymczasowo zapisywane w lokalnym archiwum i 

wyświetlane jako miniatury po prawej stronie ekranu.  

Na końcu badania, kiedy zostanie naciśnięty przycisk END EXAM, mogą one być 

zarówno w lokalnym archiwum jak i na dysku zewnętrznym (DVD, CD, USB lub wysłane 

przez sieć do serwera archiwum).  

Na końcu każdego badania, o ile AUTO SAVE nie zostało wyłączone (zobacz dalej w 

tym rozdziale) po naciśnięciu przycisku END EXAM powinno wyświetlić się następujące 

okno.  

 
 

ZAUWAŻ Powyższy ekran jest wyświetlany również zaraz po włączeniu systemu o 

ile maszyna została wcześniej wyłączona bez odpowiedniego zamknięcia badania.  

 

W tym miejscu istnieje możliwość wyboru miejsca gdzie dane mają składowane: LOCAL 

ARCHIVE by zachować dane na wewnętrznym dysku twardym, USB by zapisać dane na 

zewnętrznym urządzeniu USB, CD/DVD by „wypalić” dane na przenośnej płycie lub 

BRWOSE by zachować dane w sieci. Jako alternatywę można nacisnąć odpowiednie 

klawisze znajdujące się na ekranie dotykowym.   

Poza każdym miejscem składowania danych, pole TIME pokazuje szacunkowy czas 

wykonania badania podczas gdy pole SIZE wskazuje na szacunkowy rozmiar pliku z danymi.  



Badanie może być: 

 Przechowy

wane w formacie oryginalnym w lokalnym archiwum lub na zewnętrznym nośniku 

(obszar NATIVE)  

 Eksportow

ane w formacie multimedialnym na dysk zewnętrzny (obszar MULTIMEDIA)  

 Eksportow

ane w formacie DICOM na nośnik zewnętrzny (obszar DICOM)  

Obrazy mogą być również eksportowane na dyski zewnętrzne w pełnej (format BMP) lub 

skompresowanej rozdzielczości (formaty PNG oraz JPEG); pliki video są skompresowane. 

System pozwala na ustawienie długości trwania pliku video.  

Dane mogą być przechowywane zarówno w formacie oryginalnym, w formacie DICOM 

(dla systemów wyposażonych w licencję DICOM) oraz eksportowane jako pojedyncze obrazy 

oraz pliki AVI (należy odnieść się do instrukcji „Getting Started” w celu uzyskania informacji 

co do formatów obrazów i plików video). Eksportowane dane nie mogą być ponownie 

odtwarzane przez system.  

Odpowiednik danego raportu może być jednocześnie zachowany na nośniku zewnętrznym 

w formacie PDF.  

Następujące nośniki mogą zostać użyte do przechowywania i eksportowania danych: 

Tabela 1-1: Nośniki do archiwizacji 

Nośnik  Format 

oryginalny  

Inne formaty Uwagi 

wewnętrzny dysk 

twardy  

tak  nie -  

CD (R oraz RW)  tak  tak  musi zostać użyty 

pusty dysk. Jeśli 

dysk zawiera 

jakiekolwiek dane 

system nie pozwoli 

na zapisywanie 

danych. 

Modyfikowalne 

dyski CD mogą 

zostać użyte o ile 

zostały 

wyczyszczone i nie 

znajdują się na nich 

inne dane  

DVD (+R, -R, 

single layer)  

tak  tak  musi zostać użyty 

pusty dysk. Jeśli 

dysk zawiera 

jakiekolwiek dane 

system nie pozwoli 

na zapisywanie 

danych. Dyski 

„double layer” nie są 

obsługiwane przez 

system MyLab  

nośnik USB tak  tak  urządzenia USB 

są traktowane jako 



wielokrotnego 

użytku. Dane mogą 

być dodawane do 

tych, które już 

znajdują się na dysku  

 

przechowywanie 

w sieci  

tak  tak   

serwer DICOM  nie tak  Dane są 

przechowywane 

tylko w formacie 

DICOM  

Wybór może zostać dokonany poprzez oznaczenie odpowiedniego miejsca 

przechowywania na ekranie wyświetlanym podczas końcowej fazy badania używając w tym 

celu Trackball lub poprzez naciśnięcie przycisku na ekranie dotykowym.  

System MyLab pozwala na zarządzanie wieloma urządzeniami USB; można wybrać 

pożądane miejsce przechowywania dokonując wyboru mieszanego. Różne urządzenia USB 

mogą być wybrane do przechowywania w formacie oryginalnym, multimedialnym lub 

DICOM.  

Kiedy badanie zostaje zapisane na płycie CD/DVD lub w formacie DICOM, czytnik 

DVLite zostanie automatycznie zapisany na tym nośniku pozwalając użytkownikowi na 

odczyt badania na każdym urządzeniu PC.  

Przed dokonaniem archiwizacji należy również wybrać ANONYMIZE by dane pacjenta 

pozostały anonimowe.  

ZAUWAŻ Format oryginalny badanie nie może pozostać anonimowym 

Wybierając EXPORT DESK SETUP system MyLabDesk będzie eksportowany na 

zewnętrzny nośnik danych.  

Kiedy wszystkie te opcje zostały wybrane, należy nacisnąć OK. by rozpocząć procedurę 

zapisywania. Wiadomości z konkretnymi informacjami pojawią się kiedy wystąpią 

jakiekolwiek błędy systemu lub operatora. Archiwizowanie odbywa się zawsze w tle, a zatem 

wykonanie badania w czasie rzeczywistym jest możliwe w każdym czasie. Wraz z 

przenoszeniem danych, ikona transferu zapełnia się kolorem, kiedy kolor ten zniknie będzie 

to oznaczać, że przenoszenie zostało zakończone.  

ZAUWAŻ Jeśli żadna z opcji nie zostało wybrana w oknie End Exam wówczas wszystkie 

dane są usuwane.  

ZAUWAŻ Kiedy bezprzewodowe połączenie jest aktywne, badanie powinno być 

archiwizowane automatycznie w sieci tylko wówczas gdy siła sygnału jest nie mniejsza nić 

80%, operacja może zostać zakończona niepowodzeniem jeśli poziom sygnału jest mniejszy 

niż minimalny wymagalny. Należy odnieść się do rozdziału „Network Configuration” 

[Konfiguracja połączenia bezprzewodowego] w celu uzyskania dalszych informacji dot. 

połączenia bezprzewodowego.  

Kiedy na dysku znajduje się zbyt mała ilość wolnego miejsca – mniej niż 10 GB – system 

wyświetli wiadomość ostrzegającą. W takiej sytuacji użytkownik powinien powrócić do 

archiwum i usunąć niepotrzebne badania z wewnętrznej bazy danych.  

Eksportowane badania są zorganizowanie w foldery: każde badania znajduje się w 

odpowiednim folderze wraz z obrazami, plikami video i raportami.  

Ikony archiwizacji  
Te ikony identyfikujące nośniki danych są wyświetlane po lewej stronie stopki.  

Obraz 1-2 Ikony archiwizacji 



 
Podczas gdy proces przesyłania odbywa się w tle odpowiednia ikonka zapełnia się 

kolorem a ekran wyświetla czas jaki pozostał do całkowitego przesłania danych. Kolor znika 

zaraz po zakończeniu operacji.  

  Ikona oznaczona czerwonym X wskazuje, że pojawiły się problemy z 

danym nośnikiem danych. Kiedy pojawi się taki znak należy sprawdzić menu 

„OPERATIONS” (więcej informacji w kolejnym rozdziale) 

ZAUWAŻ Podczas procesu „wypalania” danych, ikonka tej procedury świeci się na 

żółto by zwrócić uwagę operatora że system może zwolnić zwłaszcza w początkowej fazie 

przegrywania danych. Ta faza trwa około kilku sekund.   

Klikając na ikonę system MyLab wyświetli status operacji.  

ZAUWAŻ Nie wyłączaj systemu ani nie wyjmuj nośnika danych podczas 

zapisywania – może to spowodować zniszczenie danych lub dysku twardego.  

Przed wyjęciem nośnika danych należy się upewnić, że czas jaki pozostał wynosi 

zero.  

Konfiguracja zapisywania i przesyłania  
Saving Options [Opcje zapisywania] 

Opcje zapisywania pozwalają na skonfigurowanie ustawień zapisywania danych na koniec 

badania.  

Należy nacisnąć MENU a następnie SAVING OPTIONS aby dostać się do menu 

konfiguracji opcji zapisywania. Jest ono zorganizowane w dwóch głównych obszarach: lewa 

strona pokazuje listę wszystkich zachowanych danych a prawa strona wskazuje menu 

konfiguracji systemu.  

W tym miejscu można stworzyć własny nowy profil (NEW lub CLONE), modyfikować 

(EDIT) lub usuwać (CANCEL).  

Tabela 1-2 Opcje zapisywania 

PARAMETR CZYNNOŚĆ 

Local archive [archiwum lokalne] Kiedy ta opcja ona zaznaczona badanie 

zostaje zapisane na zewnętrznym dysku 

twardym w formacie oryginalnym  

Auto save [automatyczne zapisywanie] Kiedy ta opcja jest zaznaczona, pozwala 

to na automatyczne zachowanie badania bez 

konieczności wyświetlania okna End Exam  

Verify burn CD/DVD [zweryfikuj 

zapisywanie] 

Kiedy ta opcja jest zaznaczona, pozwala 

na automatyczne sprawdzenie nagrywania 

płyty CD/DVD 

Pause exam [zatrzymaj badanie] Kiedy ta opcja jest zaznaczona pozwala 



na tymczasowe zawieszenie wykonywania 

badania.  

 

PROCEDURA 

1. Wybierz 

czy zapisać badanie na wewnętrznym dysku twardym czy na nośniku USB, CD/DVD 

czy też w sieci (BROWSE) i w jakim formacie ma zostać zapisane badanie (NATIVE, 

DICOM lub MULTIMEDIA) 

ZAUWAŻ Kiedy podłączone jest więcej niż 1 urządzenie USB, w polu wyboru 

istnieje możliwość wyboru konkretnego.  

2. Wypełnij 

pole NAME [nazwa] dla danej opcji zapisywania oraz dodaj opcjonalny opis w pole 

NOTES [uwagi] 

3. Naciśnij 

przycisk SAVE [zachowaj[ lub CANCEL [usuń] 

Multimedia Export  
Te opcje pozwalają na ustawienie formatu kompresji pojedynczych obrazów i plików 

video. Zdefiniowane formaty będą używane każdorazowo podczas przesyłania plików.  

Operator może ustawić specjalną konfigurację przesyłania do różnych konfiguracji 

systemowych: należy odnieść się do instrukcji „Getting Started” oraz do innych sekcji w celu 

uzyskania dalszych informacji dot. konfiguracji systemu.  

Należy nacisnąć MENU a następnie MULTIMEDIA by dostać się do menu konfiguracji 

przesyłania multimediów. Jest ono zorganizowane w dwóch głównych obszarach: po lewej 

stronie znajduje się lista skonfigurowanych profili przesyłania a po prawej stronie znajduje się 

menu konfiguracji.  

W tym miejscu można stworzyć własny nowy profil (NEW lub CLONE), modyfikować 

(EDIT) lub usuwać (CANCEL).  

PROCEDURA 

1. Wybierz 

pożądany obraz lub plik video które mają ulec kompresji i tylko w przypadku gdy oba 

mogą być ustawione jako obrazy lub pliki video.  

Rys. 1-3 Menu konfiguracji przesyłania 



 
Jakość plików video 

 

 

Następujące formaty są dostępne: 

 MS-

MPEG4   V2   CODEC    (poprawiona jakość i kompresja); zapewniając najlepszą 

jakość obrazu  

 MS-

VIDEO01    CODEC   (poprawiona kompatybilność) zapewniając najlepszą 

kompatybilność z innymi oprogramowaniami dla zarządzania plikami video 

 HIGH 

(nieskompresowany BMP) zapewniając wysoką jakość obrazu  

 MEDIUM 

(LOSSLESS PNG) zapewniając średnią jakość obrazu  

 LOW 

(LOSSY JPEG) z niską jakością obrazu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 
2. Jak 

odtworzyć zarchiwizowane badanie ? 
 Dostęp do archiwum 

  

Dostęp do zarchiwizowanego badania można osiągnąć poprzez naciśnięcie ARCHIVE. Po 

naciśnięciu tego przycisku system MyLab wyświetli poniższy ekran a w tym samym czasie 

ekran dotykowy wyświetli dedykowane dla archiwum przyciski.  

 

Rys. 2-1 Główne menu archiwum 

 
1. Ikonki 

archiwum badań 

2. Lista badań 

pacjentów 

3. Przegląd 

miniatur  

Ikonki archiwum badań  

Kiedy system uzyska dostęp do archiwum, na pasku głównym po prawej stronie pojawią 

się następujące ikonki:  

 

 

Rys. 2-2 Ikony archiwum badań 



 
Wybrane archiwum jest wyświetlane na jaśniejszym tle, z kolei dostępne archiwa 

wyświetlane są na ciemniejszym tle. Należy wybrać odpowiednią ikonę by wyświetlić listę 

archiwalnych badań przechowywanych na odpowiednim nośniku.  

Kiedy podłączone jest więcej niż jedno urządzenie USB można wybrać dany nośnik 

poprzez kliknięcie prawym klawiszem na ikonkę urządzeń USB i wybranie z listy 

odpowiedniego urządzenia. Na końcu listy badań wyświetlany jest wybrany nośnik.  

Jako alternatywę można wybrać przycisk SELECT ARCHIVE [wybierz archiwum]. Na 

ekranie dotykowym wyświetlą się przyciski służące do wyboru danego nośnika danych (np. 

archiwum lokalne lub DVD) oraz przycisk służący do wybrania bezpośrednio LOCAL 

ARCHIVE, DVD, USB lub BROWSE.  

Lista badań pacjentów 
Obrazy dotyczące każdego pacjenta mogą być ponownie odtworzone a dane badanie może 

zostać ponownie wyświetlone. Pomiary również mogą zostać zachowane i zapisane na 

ponownie odtworzonych obrazach.  

Aktualne badanie jest wyświetlane na górze listy badań przechowywanych w archiwum. 

Archiwalne badania wyświetlane są w porządku alfabetycznym.  

Symbol folderu, pokazany na liście badań archiwalnych, wskazuje że korespondujące 

badanie zawiera obrazy/pliki video.  

Miniatury wybranego badania wyświetlane są po prawej stronie ekranu; kiedy wybrano 

więcej niż jedno badanie, miniatury wiążą się z ostatnim wybranym badaniem.  

Ta ikonka jest wyświetlana w stopce kiedy tylko wybierze się dostępne do 

odczytu badanie. Badanie może zostać odczytane tylko jeśli jest zapisane na płycie CD lub 

DVD lub dlatego, że czynność wciąż jest w toku. W tym ostatnim przypadku należy kliknąć 

na ikonkę by dowiedzieć się na jakim etapie znajduje się operacja.  

Kontrolki zarządzania archiwum znajdujące się na ekranie dotykowym.  
Kiedy przycisk ARCHIVE zostanie naciśnięty, ekran dotykowy poprzez przycisk ARCH 

MANAGER zapewnia dwa poziomy kontrolek zawierające następujące przyciski i pokrętła.  

Podstawowe kontrolki  

DEL EXAMS usuwa wybrane badania z archiwum  

EXPORT zachowuje wybrane badania w formie pierwotnej a także w innych formatach 

(BMP, PNG, JPEG dla pojedynczych obrazów oraz format AVI dla plików video w opcji 

Multimedia oraz w formacie DICOM) na dysku zewnętrznym. Nośnik może być wybrany 

bezpośrednio na ekranie dotykowym lub poprzez oznaczenie wybranej opcji na ekranie i 

naciśnięcie ENTER przy użyciu TrackBall. Dane mogą pozostać utajnione w obu formatach.  



Przed przeniesieniem wybranych badań, system MyLab oszacuje rozmiar pliku i czas 

niezbędny do dokonania transferu. Wyświetlona wartość szacunkowa pozwoli użytkownikowi 

na sprawdzenie czy posiada on wystarczającą ilość miejsca na wybranym przez siebie 

nośniku danych. Raport z badań przesyłane są w formacie PDF.  

IMPORT DICOM DB importuje badania z bazy danych DICOM. Należy odnieść się do 

powiązanego paragrafu by uzyskać dalsze informacje.  

ITEM jeśli lista jest dłuższa niż jedna strona to pokrętło przesuwa stronę w dół badanie 

po badaniu.  

LATEST DICOM DB otwiera ostatnio odtwarzane badania z bazy danych DICOM. 

Należy odnieść się do powiązanego paragrafu by uzyskać dalsze informacje.  

NO SELECTION anuluje wcześniejszy wybór badań  

OPEN automatycznie wyświetla wybrane badanie/a. Należy odnieść się do rozdziału „Jak 

odtworzyć zarchiwizowane badania” by uzyskać dalsze informacje.  

PAGE jeśli lista jest dłuższa niż jedna strona wówczas pokrętło to przesuwa w dół całą 

stronę  

QUERY pozwala użytkownikowi na selektywne odtworzenie badania poprzez wybór 

takich kryteriów jak nazwisko pacjenta lub data urodzenia. Należy używać Trackball lub 

klawiatury alfanumerycznej by wprowadzić te kryteria wyszukiwania i nacisnąć ENTER by 

rozpocząć szukanie. Lista badań spełniających wpisane kryteria pojawi się na ekranie zaraz 

po zakończeniu wyszukiwania.  

RESET usuwa wpisane kryteria wyszukiwania 

ROW to pokrętło przesuwa stronę rząd po rzędzie  

SELECT ALL EXAMS wybiera wszystkie badania zamieszczone w archiwum.  

SELECT INTERVAL wybiera więcej niż jedno badanie : używając TrackBall należy 

ustawić kursor w pozycji pierwszego badania a następnie nacisnąć ENTER. Następnie należy 

ustawić kursor na ostatnim badaniu i ponownie nacisnąć ENTER. Alternatywnie o ile jest to 

możliwe, należy przesunąć kursor używając TrackBall a następnie nacisnąć SHIFT oraz 

ENTER jednocześnie.  

SELECT PAGE wybiera badania wyświetlane na aktywnej stronie.  

TODAY wyświetla listę badań zarchiwizowanych w obecnym dniu  

YESTERDAY wyświetla listę badań zarchiwizowanych w dniu poprzednim 

Kontrolki zaawansowane 

EVENT VIEWER otwiera dedykowane menu gdzie wszystkie operacje wykonane w 

danym badaniu, zapisane w archiwum lokalnym, mogą być sortowane zgodnie z 

zaawansowanymi kryteriami wyszukiwania.  

Menu jest zorganizowane w wewnętrzne foldery, wybieralne poprzez naciśnięcie 

przycisków wyświetlanych u góry lub po lewej stronie ekranu albo poprzez naciśnięcie 

odpowiedniego przycisku na ekranie dotykowym.  

Należy nacisnąć ARCHIEVE lub BACK TO EXAM LIST aby wyjść z menu 

przeglądania.  

All Events Folder   Ten folder wyświetla listę wszystkich badań gdzie przynajmniej 

jedna czynność została dokonana (np. modyfikowanie raportu lub wydruk obrazu).  

Badania są wyświetlone wraz z dodatkowymi informacjami porównywalnymi z menu 

głównego archiwum. Informacja dot. typu czynności oraz statusu finalnego przeznaczenia 

również jest dodawana. Te parametry oferują dodatkowe kryteria wyszukiwania wymienione 

w tabeli poniżej.  

Pole Kryteria wyszukiwania 

TYP  Należy ustawić typy badań, które mają 

być przeszukiwane (np. wszystkie badania 

DICOM lub wszystkie badania 



wydrukowane)  

STATUS Należy ustawić status wykonanych 

operacji które mają być przeszukiwane (np. 

wszystkie wykonane czynności lub wszystkie 

przerwane czynności) 

PRZEZNACZENIE Ustawia przeznaczenie badań które ma 

być przeszukiwane 

 

Ustaw kryteria przeszukiwania w odpowiednim polu; kilka kryteriów może być 

ustawionych w celu dokonania wyboru badania.  

 

HISTORY OF SEL EXAMS  Historia badań wybieranych w głównym archiwum menu 

jest wyświetlana w tym folderze.  

 

BACK UP REMINDER Ten folder wyświetla listę wszystkich badań gdzie nie 

dokonano żadnych operacji zgodnie z ustawionymi kryteriami wyszukiwania.  

Należy ustawić kryteria wyszukiwania w odpowiednim polu, kilka kryteriów może zostać 

użytych do wyboru badania.  

 

EXAMS NOT ARCHIVED pokazuje listę badań które zostały wykonane, ale nie 

zapisane w lokalnej bazie danych. Z tego okna, użytkownik może wybrać badania jakie mają 

być zapisane na lokalnym dysku twardym (przycisk RESTORE) lub usunąć niezapisane 

badania.  

 

ZAUWAŻ Dostępny rozmiar pamięci dla badań które nie zostały wcześniej 

zarchiwizowane zależy od rozmiaru archiwum. Kiedy pamięć jest pełna, lista zostaje 

aktualizowana poprzez usunięcie najstarszych badań.  

 

REBUILD ARCH IDX pozwala na ponowne zbudowanie katalogu w archiwum jeśli 

poprzednio został on uszkodzony. Katalog archiwalny może zostać odtworzony zarówno jeśli 

chodzi o katalogi wewnętrzne jak i zewnętrzne taki jak np. zewnętrzny dysk twardy USB.  

 

OSTRZEŻENIE  Nie należy wyłączać systemu podczas tej procedury. Dysk twardy 

może ulec trwałemu zniszczeniu.  

 

Jak dokonać wyboru badania  
Kiedy właściwe archiwum zostanie wybrane, wymienione badanie zawierają następujące 

dane:  

 Imię 

pacjenta 

 Liczbę 

badań (PATIENT ID) 

 Typ 

badania (np. kardiologiczne, naczyniowe) 

 Datę 

wykonania badania i jego czas  

 

Badanie, które ma zostać odtworzone może zostać wybrane bezpośrednio poprzez 

ustawienie na nim kursora (lub na odpowiedniej miniaturce) i poprzez naciśnięcie ENTER w 



celu potwierdzenia lub używając zaawansowanych kryteriów wyszukiwania. Wybrane 

badania zostaną podświetlone.  

System MyLab pozwala na wielokrotny wybór badań: przycisk ACTION może zostać 

zarówno do tego by wybrać jedno badania jak i całą ich grupę.  

Wybór pojedynczego badania Należy ustawić kursor na badaniu i nacisnąć ACTION. 

Następnie należy przenieść kursor na następne badanie, które ma zostać odtworzone i 

ponownie nacisnąć ACTION. Należy powtórzyć czynność by odtworzyć wszystkie wybrane 

badania.  

Alternatywnie o ile to możliwe, należy przesunąć kursor używając w tym celu TrackBall a 

następnie nacisnąć Ctrl oraz ENTER jednocześnie by wybrać poszczególne badania.  

Wybór grup badań Należy ustawić kursor na pierwszym badania a następnie nacisnąć 

ACTION. Trzymając cały czas ten przycisk wciśnięty należy przesunąć kursor na ostatnie 

badanie i dopiero wtedy zwolnić przycisk ACTION. Wszystkie badanie umieszczone 

pomiędzy pierwszym a ostatnim badaniem zostaną automatycznie wybrane.  

Alternatywnie o ile to możliwe, można przesunąć kursor używając Trackball a następnie 

nacisnąć SHIFT i ENTER jednocześnie by wybrać grupę badań.  

Zaawansowane kryteria wyszukiwania  

Jeśli pole EXAM DESCRIPTION [opis badania] zostało wypełnione danymi pacjenta, 

system MyLab zaoferuje kryteria szybkiego wyszukiwania odpowiadające danemu badaniu. 

Poprzez naciśnięcie pierwszej litery opisu, system MyLab automatycznie wyświetli wszystkie 

badania spełniające dane kryteria.  

Wysyłanie badań na CD/DVD 
CD/DVD nie są obsługiwane w trybach wielosesyjnych: tylko jedna operacja 

przegrywania na płytę może się odbywać w danym czasie.  

Kiedy badanie zostanie przeniesione na dysk CD/DVD, system będzie w tym czasie w 

stanie zawieszenia. System wyświetli wówczas następującą wiadomość:  

 
[Ostrzeżenie: jednym z wybranych miejsc docelowych jest CD/DVD; podczas 

operacji przegrywania wykonywanie czynności przez operatora będzie wstrzymane. Czy 

chcesz kontynuować ?] 

Czas trwania procedury przegrywania na płytę odpowiada szacowanemu czasowi dla 

operacji CD/DVD. Naciśnij NO w celu przerwania procedury.  

Proces przegrywania na płytę rozpocznie się niezwłocznie po naciśnięciu przycisku YES. 

System wyświetli ikonę oczekiwania i następującą wiadomość:  

 
[Procedura przegrywania jest w toku. Naciskając CANCEL zatrzymasz operację. 

Ostrzeżenie: CD/DVD może nie nadawać się już do dalszego użytku] 

Procedura może zostać zatrzymana w każdym czasie poprzez naciśnięcie przycisku 

CANCEL. W takim przypadku płyta CD/DVD nie nadaje się już do ponownego użycia.  

Importowanie badań z bazy danych DICOM 



IMPORT DICOM DB pozwala na importowanie do lokalnego archiwum badań 

zapisanych w formacie DICOM na nośnikach USB, CD/DVD, tymczasowych bazach danych, 

foldery sieciowe lub PACS o ile został on wcześniej skonfigurowany. Należy odnieść się do 

rozdziału „Konfiguracja DICOM” w celu uzyskania dalszych informacji co do konfiguracji 

DICOM.  

Tymczasowe bazy danych są tymczasowymi archiwami gdzie badania w module DICOM 

są przesyłane z zewnętrznych nośników kiedy opcja ENABLE STORE SCP SERVER nie jest 

dostępna. Należy odnieść się do rozdziału „Konfiguracja DICOM” w celu uzyskania dalszych 

informacji. 

System MyLab pozwala na wykonywanie multi-modułowych badań DICOM; kiedy 

zostaną one załadowane z archiwum, multi-modułowe importowane pliki DICOM posiadają 

pewnie restrykcje w porównaniu do tych badań wykonanych przez system MyLab: żadne 

pomiary nie są dozwolone, nie jest możliwe przesyłanie do PACS, nie jest możliwy żaden 

eksport multimediów. Te pliki są oznaczone szarą czcionką na wyświetlanej liście badań.  

ZAUWAŻ Przed importowaniem badań zarchiwizowanych w systemie MyLab należy 

zweryfikować czy dane DICOM zostały eksportowane wraz ze specyficznymi ustawieniami 

DICOM (nagłówek oraz raport) z systemu ESAOTE. Należy skontaktować się z personelem 

ESAOTE w celu uzyskania informacji dotyczących kompatybilności systemu ESAOTE oraz 

co do tego jak prawidłowo importować dane DICOM.  

ZAUWAŻ Importowane z modułu DICOM badania mogą być ponownie odtwarzane i 

analizowane w module XStrain (należy skontaktować się z personelem ESAOTE w celu 

uzyskania informacji dotyczących systemu ESAOTE oraz co do kompatybilności z modułem 

Strain). Krzyżyk wyświetlany na liście badań wskazuje, że odpowiednie badanie zostało 

importowane z modułu DICOM.  

Jakość obrazu danych importowanych z modułu DICOM ściśle zależy od poziomu 

kompresji ustawionego w systemie MyLab. ESAOTE rekomenduje używanie co najmniej 

wysokiej jakości a dla procesów X-Strain obowiązkowo nieskompresowanych.  

 

 

 

 

WYSZUKIWANIE/ODZYSKIWANIE Z PACS 

Kiedy procedura importowania z PACS została wybrana, system wyświetli listę 

wszystkich pacjentów i szczegóły dot. badania i serii.  

Rys. 2-3 Ekran wyszukiwań/odzyskiwania 



 
Następujące kontrolki są dostępne zarówno ekranie aparatu jak i na ekranie dotykowym: 

QUERY pozwala użytkownikowi na selektywne odtworzenie badań poprzez ustawienie 

kryteriów wyszukiwania takich jak nazwa pacjenta, data urodzenia czy modułowość. Należy 

użyć Trackball oraz klawiatury alfanumerycznej by wprowadzić te kryteria w odpowiednim 

polu a następnie należy nacisnąć QUERY by aktywować wyszukiwanie. Lista badań 

spełniających wymagane kryteria pojawi się na ekranie zaraz po zakończeniu wyszukiwania. 

Wybierz badanie z listy by zobaczyć jego szczegóły. Będą one wyświetlone przy pomocy 

dwóch klawiszy: STUDY DETAILS oraz SERIES DETAILS po prawej stronie tabeli z 

wynikami wyszukiwania.  

RESET QUERY anuluje parametry wyszukiwania 

RETRIEVE SERIES pobiera wybrane badanie z PACS do archiwum systemu MyLab. 

RETRIEVE STUDY  

 

TODAY wyświetla listę badań zarchiwizowanych w dniu dzisiejszym  

YESTERDAY wyświetla listę badań zarchiwizowanych w dniu poprzednim  

 

Na końcu każdej kopii przycisk CANCEL musi zostać naciśnięty w celu wyjścia z 

wyszukiwania/odzyskiwania.  

 

ZAUWAŻ Tylko obrazy ultrasonograficzne mogą być pobierane z PACS i nie jest 

możliwe wykonanie na nich pomiarów.  
 

OSTRZEŻENIE Ten symbol jest wyświetlany na ekranie kiedy rozmiar 

załadowanych obrazów jest większy niż obszar wyświetlania i z tego powodu część 

oryginalnego obrazu nie jest wyświetlana. Należy użyć przycisku PAN by wyświetlić 

brakującą część.  

 
Jak odtworzyć zarchiwizowane badania  



OPEN automatycznie wyświetla wybrane badania/e. System automatycznie wyświetli 

pierwsze badanie pokazując jednocześnie powiązane z nim miniatury. Wybrane obrazy lub 

sekwencje pokazane są na ekranie a ich miniatury oznaczone są w ramkach pliki video 

wyświetlane są w ruchu.  

Kiedy zostało wybrane więcej niż jedno badanie klawisze wyświetlane powyżej kolumn 

miniatur pozwalają na pobranie danych dot. odtwarzanych badań. Aby wyświetlić miniatury 

na pełnym ekranie należy ustawić kursor na wybranej miniaturze i nacisnąć ENTER.  

Wybrane obrazy mogą być drukowane.  

Jakakolwiek adnotacja dokonana na odtwarzanym obrazie (dodająca zarówno tekst jak i 

znacznik ciała) jest razem z nim automatycznie zapisywana. Aby usunąć adnotacje należy 

nacisnąć DELETE ALL przed zamknięciem zarchiwizowanego badania.  

Pomiary mogą zostać dokonane na zarchiwizowanych obrazach i sekwencjach. Wykonane 

pomiary są zawarte w raporcie ale nie są przechowywane na obrazie jako takim.  

Ekran dotykowy  

Menu REVIEW zawiera kontrolki opisane poniżej.  

ATTACH załącza wybrany obraz do raportu; w tej sytuacji ikonka jest wyświetlana na 

polu stopki na ekranie za każdym razem gdy użytkownik odtwarza obraz dołączony do 

raportu.  

BACK TO ACQUISITION powoduje wyjście z ponownego odtwarzania obrazu w 

trybie zamrożonym  

CLOSE EXAM zamyka wybrane badanie 

DELETE IMAGES usuwa wybrane obrazy i sekwencje 

EDIT umożliwia dokonanie post-procesów. Odnieś się do paragrafu „Image Post 

Processing” w celu uzyskania dalszych informacji.  

EXAM przełącza badania (jeśli została wybrana większa liczba badań)  

EXPORT eksportuje wybrane obrazy/pliki video w formacie multimedialnym na 

zewnętrzny nośnik.  

FIRST FRAME pozycjonuje kursor na początku wybranej sekwencji.  

FOLLOW UP pokazuje wybrane obrazy multi-modalne na głównym ekranie wraz z 

aktualnym obrazem USG w celu dokonania rzetelnego porównania. Multi-modalność 

obejmuje US, CT, MRI, RX, PET/CT.  

Zarchiwizowane obrazy multimodalne mogą być wyświetlane na ekranie dotykowym 

zamiast na głównym ekranie, pozwalając użytkownikowi na dostrzeżenie większej ilości 

szczegółów podczas wykonywania badania ultrasonograficznego. Przeciągnij w dół niebieską 

strzałkę w centrum ekranu dotykowego by uzyskać do niego dostęp. Przesuń w lewo lub 

prawo by przewinąć obraz lub by wyjść.  

FRAME przewija zapamiętane obrazy po kolei  

ITEM przewija miniatury  

LAST FRAME pozycjonuje kursor na końcu wybranej sekwencji  

OPENED EXAMS pokazuje przyciski pozwalające na przewinięcie otwartych badań: 

każdy przycisk jest nazwany imieniem pacjenta i datą badania.  

PAGE przesuwa miniatury jeśli wybrane badanie ma więcej niż 16 obrazów lub plików 

video: poprzez naciśnięcie przycisku system przesuwa się o kolejne 16 miniatur. 

Alternatywnie można też w tym celu używać TrackBall.  

Podczas odtwarzania plików archiwalnych, zarówno obrazy jak i pliki video mogę być 

zachowane poprzez przeprowadzenie tej samej procedury zarówno w czasie rzeczywistym jak 

i zamrożonym.  

ZAUWAŻ Kiedy obraz/plik video pochodzący z archiwum został zachowany wówczas 

dane dotyczący tego obrazu lub pliku zaczynają się od * w celu ich identyfikacji z 

oryginałem.  



Wielokrotny wybór obrazów lub plików video  
Aby przyspieszyć eksportowanie i usuwanie operacji, system MyLab pozwala na 

wielokrotny wybór obrazów i plików video używanych w tej samej procedurze opisanej dla 

wielokrotnego wyboru badań w archiwum.  

Wybór pojedynczych miniatur  Należy ustawić kursor na pierwszej miniaturze i nacisnąć 

przycisk ACTION. Następnie należy przenieść kursor na następną miniaturę jaka ma zostać 

wyświetlona i nacisnąć ACTION. Należy powtórzyć procedurę dla wszystkich wybranych 

miniatur.  

Alternatywnie należy przesunąć kursor używając TrackBall i nacisnąć Ctrl oraz ENTER 

jednocześnie by wybrać pojedyncze miniatury.  

Wybór grupy miniatur Należy ustawić kursor na pierwszej miniaturze i nacisnąć przycisk 

ACTION. Trzymając ten przycisk naciśnięty, przesuń kursor na ostatnią miniaturę w odstępie 

i zwolnij przycisk ACTION: wszystkie obrazy zlokalizowane pomiędzy pierwszą a ostatnią 

miniaturą będą automatycznie wybrane.  

Alternatywnie przesuń kursor używając TrackBall i naciśnij SHIFT oraz ENTER 

jednocześnie by wybrać grupę miniatur.  

SELECT ALL wybiera wszystkie miniatury.  

Przycisk REPORT może być naciśnięty w każdym czasie aby wyświetlić zarchiwizowany 

raport. Należy nacisnąć ARCHIEVE lub BACK TO ACQUISITION aby wyjść z menu 

ponownego odtwarzania.  

OBRAZ I JEGO POST PROCESOWANIE (surowe dane pochodzące z archiwum)  

Pliki video oraz obrazy pozyskane w trybie retrospektywnym mogą podlegać post 

procesowaniu zarówno podczas odtwarzania badania jak i odtwarzania archiwum o ile zostało 

zapisane w postaci surowych danych.  

ZAUWAŻ Surowe dane pochodzące z archiwum są opcjonalną cechą wymagającą 

specjalnej licencji która pozwoli na zachowywanie plików video/obrazów w formacie 

surowych danych.  

Pliki video oraz obrazy pozyskane w trybie retrospektywnym mogą podlegać post 

procesowaniu tylko jeśli zostały pozyskane w systemie który posiada zainstalowane 

oprogramowanie Raw Data z licencji archiwum.  

Miniatury plików video/obrazów zachowane w formacie surowych danych są 

identyfikowane przez zielone obramowanie wyświetlane w prawym rogu miniatury. 

Wszystkie inne miniatury mają białe obramowanie.  

EDIT, aktywny tylko kiedy plik video/obraz zachowany w formacie surowych danych 

został wybrany, pozwala to na dokonanie działań post procesowych które są kompatybilne do 

trybu w jakim zostały one wykonane (B-Mode, CFM, Doppler).  

ZAUWAŻ W post procesie możliwe jest wykonywanie pomiarów na obrazie podczas 

gdy dodawanie adnotacji, znaczników ciała, drukowanie czy eksportowanie jest 

uniemożliwione.  

Kontrolki dostępne w post procesie są podzestawem tych które są dostępne w każdym 

module: należy się odnieść do „Optymalizacji Obrazu” dla uzyskania bardziej szczegółowych 

informacji dot. ich funkcjonalności.  

IMAGE oraz CLIP odpowiednio pozwalają na zachowanie zmian dokonanych w post 

procesie. Obraz lub plik video nie jest zachowany w formacie surowych danych. Modyfikacje 

dokonane na obrazie/pliku video przepadają jeśli nie zostały zapisane poprzez naciśnięcie 

przycisku IMAGE lub CLIP.  



 
3 – Porównania wizualne  
Ten rozdział wyjaśnia jak porównywać zarchiwizowane badania.  

JAK AKTYWOWAĆ PORÓWNYWANIE WIZUALNE  

Zachowane obrazy oraz pliki video mogą być jednocześnie porównywane zarówno ze 

sobą nawzajem (odtwarzanie badania czy archiwum) oraz ze zarchiwizowanymi badaniami 

czy plikami video tego samego pacjenta czy innych pacjentów. Do 4-ech różnych obrazów i 

plików video z różnych badań może być porównywanych.  

Zarówno w poglądzie badania jak i w poglądzie, przycisk COMPARE wyświetlany w 

menu narzędzi po lewej stronie ekranu dotykowego aktywuje oraz dezaktywuje moduł 

wizualnego porównywania.  

ORGANIZACJA WYŚWIETLANIA  

W trybie porównywania wizualne ekran jest podzielony na dwie części (dual format) lub 

cztery rubryki (quad format). Rubryki są zorganizowane zgodnie z ruchem wskazówek 

zegara: w formacie dual lewa rubryka jest jako pierwsza; w formacie quad lewa górna 

rubryka jest pierwsza.  

 Rubryka wybranego obrazu lub pliku video jest podświetlona w żółtej ramce. Powiązane 

dane pacjenta wyświetlane są na górze każdej rubryki.  

Przyciski 1X2 oraz 2X2 odpowiednio wybierają wyświetlanie w formacie Dual lub Quad.  

W zależności od wybranego formatu wyświetlania dodatkowe są dodane do ekranu 

dotykowego wizualnego porównywania (klawisz VIS COMP). Pierwszy klawisz (wskazany 

jako 1 wybiera pierwszą rubrykę i dalej odpowiednio.  

Rys. 3-1 Organizacja ekranu dotykowego 

 
Aby wybrać dany plik czy obraz video należy nacisnąć odpowiedni klawisz lub 

alternatywnie ustawić kursor na obrazie i nacisnąć ENTER.  

JAK PORÓWNYWAĆ OBRAZY I PLIKI  

Różne metody mogą być stosowane w celu porównania obrazów i plików. Metody te 

zależą zarówno od tego czy porównywane obrazy lub pliki należą do tego samego pacjenta 

czy też różnych pacjentów oraz od tego czy obrazy i  pliki video są zarchiwizowane na dysku 

wewnętrznym czy też nie.  

Obrazy i pliki dotyczące tego samego pacjenta: Obrazy i pliki które mają być 

porównywane mogą dotyczyć tego samego badania lub pochodzić z wcześniejszych badań 

które mogą być zarchiwizowane na dysku lokalnym lub zewnętrznym. W tym ostatni 

przypadku cała procedura może być naśladowana dokładnie jeśli chodzi o porównywanie 

zdjęć różnych pacjentów.  

Po aktywowaniu modułu Visual Comparison (wizualne porównanie) należy postępować 

zgodnie z opisaną poniżej procedurą by dodać nowy obraz lub plik: 

1. O ile to 

konieczne należy wybrać określony format wyświetlania 



2. Jeśli pliki / 

obrazy które mają być dodane należą do tego samego badania:  

 Należy 

nacisnąć przycisk QUERY  

 System 

MyLab pokaże listę wszystkich zarchiwizowanych badań tego samego 

pacjenta  

 Używając 

Trackball i klawiatury alfanumerycznej należy wybrać badanie które ma zostać 

dodane 

 Należy 

nacisnąć OK. 

 Należy 

przewinąć kolumnę miniatur by wybrać dane badanie 

 Należy 

przewinąć miniaturę 

 Należy 

dokonać wyboru badania lub pliku  

 Należy 

ustawić kursor na wybranej rubryce w obszarze zdjęcia USG i nacisnąć 

ENTER w celu potwierdzenia.  

Obrazy i pliki dotyczące różnych pacjentów: W tym przypadku obrazy i pliki które będą 

porównywane muszą zostać otwarte przed aktywowaniem modułu Visual Comparison.  

1. Naciśnij 

ARCHIVE 

2. Wybierz 

obrazy które mają być porównywane i otwórz je  

3. Naciśnij 

COMPARE aby aktywować moduł VISUAL COMPARISON  

4. Jeśli to 

konieczne wybierz dany format wyświetlania 

5. Przewiń 

kolumnę miniatur by wybrać dane badanie 

6. Przewiń 

miniaturę 

7. Wybierz 

dany obraz lub plik video  

8. Umieść 

kursor na wybranej rubryce w obszarze zdjęcia USG i naciśnij ENTER w celu 

potwierdzenia.  

9. Powtórz 

całą procedurę 

Miniatury wyświetlanego obrazu lub pliku video obramowane są pomarańczową ramką i 

oznaczone są poprzez odpowiedni numer klawisza.  

Wybrane obrazy / pliki video obramowane są żółtą ramką.  

Porównywanie wizualne na ekranie dotykowym  
Menu przycisków zarówno Visual Comparison jak i dodatkowych klawiszy zawiera dwa 

następujące przyciski:  



 daje możliwość wyboru pomiędzy formatami DUAL oraz QUAD 

działa na wszystkie obrazy i pliki video w zoomie powodując 

cofnięcie wszelkich modyfikacji 

przesuwa wybrany obraz lub plik video  

 odpowiednio wyświetla w pętli i zatrzymuje wszystkie pliki video 

pokazane na ekranie 

aktywuje funkcję zoom na wybranym obrazie: użyj TrackBall aby dopsać 

rozmiar powiększenia.  

Odnieś się do poprzedniego paragrafu  w celu uzyskania informacji o innych kontrolkach. 

POMIARY W MODULE VISUAL COMPARISON 

Ogólne pomiary (przycisk +…+) na pojedynczych obrazach w formacie 1x2 : system 

MyLab automatycznie aktywuje pomiary rodzajowe dostępne aplikacji dostępnych dla 

wybranych obrazów.  

NOTE Wykonane pomiary nie mogą być dodawane do raportu.  

 
4 – Menu nośników archiwalnych  
Kliknięcie prawym klawiszem na ikonę nośników archiwalnych (urządzenia) wyświetlane 

w stopce daje dostęp do menu zawierającego następujące kontrolki: 

 czynności 

 czynności 

niewykonane 

 właściwośc

i  

 usuń 

tymczasowe katalogi  

 pokaż 

informacje o adresie IP 

 skasuj 

urządzenie 

 skasuj 

płytę CD/DVD 

 wyrzuć 

 exportu 

plik na USB 

Należy wybrać daną kontrolkę by otworzyć odpowiednie menu. Następujące nośniki 

mogą zostać wybrane w celu wykonania operacji archiwizowania lub eksportowania:  



Tabela 4-1 Menu dostępne dla nośników archiwalnych  

 DYSK 

TWARDY  

USB DVD/C

D 

SIEĆ 

INTERNETOWA 

DICO

M  

czynności  TAK TAK TAK TAK TAK 

czynności 

niewykonane 

TAK  TAK  TAK TAK 

właściwo

ści  

TAK TAK TAK   

usuń 

tymczasowe 

katalogi  

TAK     

pokaż 

informacje o 

adresie IP  

TAK     

usuń 

urządzenie 

 TAK    

usuń 

płytę 

CD/DVD 

  TAK   

wyrzuć   TAK   

eksportuj 

plik na 

nośnik USB  

     

ZAUWAŻ Kiedy podłączony jest więcej niż jeden nośnik USB kliknięcie prawym 

klawiszem na ikonkę USB pozwoli na wybór danego nośnika USB i kontrolki wyświetlone 

będą działały tylko wówczas kiedy wybrano nośnik USB.  

Menu Czynności  
Menu operacji może bezpośrednio wyświetlane poprzez ustawienie wskaźnika na ikonie 

oraz naciśnięcie ENTER.  

Okno dialogowe wyświetla listę badań (w kolumnie EXAM DESCRIPTION [opis 

badania]), typ wykonanych czynności, przeznaczenie, status czynności (zakończona, w 

trakcie lub zakończona niepowodzeniem) oraz czas i datę wykonania badania.  

Czynności mogą być sortowane poprzez sprawdzenie różnych kryteriów: 

ABORT przerywa operacje wybrane za pomocą TrackBall.  

ALL wyświetla wszystkie operacje. Dostępny również na ekranie 

DELETE usuwa operacje wybrane za pośrednictwem Trackball 

DETAILS daje informacje dotyczące błędów na operacjach wybranych za pomocą 

Trackball 

EXCLUDE DONE TASKS wyświetla wszystkie operacje za wyjątkiem tych dopiero co 

wykonanych. Dostępny również na ekranie.  

FAILED wybiera wszystkie nieudane operacje. Dostępny również na ekranie.  

RETRY powtarza operacje wybrane za pomocą Trackball 

TO BE COMPLETED  wybiera operacje które wciąż muszą być zakończone. Dostępny 

również na ekranie. TIME LEFT wskazuje czas niezbędny do zakończenia wszystkich 

bieżących operacji. DONE wskazuje procentową wartość zakończonych operacji.  

Jeśli jedna z operacji została zakończona niepowodzeniem, pojawia się ikona 

oznaczona jako czerwony X. Należy wybrać operacje oznaczone X i powtórzyć ich 



wykonywanie lub usunąć je; znak X zniknie kiedy nie pozostanie już żadna zakończona 

niepowodzeniem operacja.  

Powtarzanie operacji zakończonych niepowodzeniem  
System automatycznie powtarza wszystkie operacje zakończone niepowodzeniem. Ustaw 

kursor na daną opcję i naciśnij ENTER by powtórzyć daną operację lub ją usunąć.  

Właściwości  

Ta opcja pokazuje wolne miejsce dostępne na wewnętrznym dysku twardym, całą 

przestrzeń dyskową oraz pamięć zużytą przez system.  

Dla urządzeń USB, opcja ta wskazuje rozmiar zastosowanego nośnika oraz ilość wciąż 

dostępnego miejsca. Dla płyt CD/DVD wskazuje właściwości płyty CD/DVD włożonej do 

przegrywarki.  

ZAUWAŻ Kiedy wolna przestrzeń wynosi pomiędzy 20 a 60% i w każdym wypadku gdy 

wynosi mniej niż 20% należy wykonać kopię archiwum i następnie usunąć wszystkie 

skopiowane operacje na wolną przestrzeń znajdującą się na dysku twardym  

Usuwanie tymczasowych katalogów 
Tymczasowe katalogi są automatycznie tworzone by być używane jako dodatkowa 

pamięć dla zarchiwizowania operacji takich jak konwertowanie DICOM czy kopie badań. 

Kiedy zarchiwizowane dane odtwarzają się wyjątkowo powoli wówczas tymczasowe katalogi 

mogą zostać usunięte by poprawić wydajność.  

ZAUWAŻ Aby uniknąć spowolnienia archiwum należy tworzyć co jakiś czas kopie 

badań i w ten sposób uzyskać wolną przestrzeń na twardym dysku poprzez usuwanie z 

niego skopiowanych badań.  

Pokazywanie informacji o adresie IP  
Ta opcja pokazuje ustawioną konfigurację adresu IP zarówno dla połączeń przewodowych 

jak i bezprzewodowych.  

Skasowanie urządzenia 

Ta opcja jest używana do usuwania wszystkich danych przechowywanych na nośniku 

USB. Należy podłączyć urządzenie USB, wybrać tą opcję z menu, ustawić kursor na polu 

YES a następnie nacisnąć ENTER by rozpocząć procedurę kasowania.  

Skasowanie płyty CD/DVD 
Ta opcja jest używana do kasowania wszystkich danych przechowywanych na płycie 

CD/DVD (płyty wielokrotnego użytku). Należy wybrać tą opcję z menu, ustawić kursor na 

polu YES a następnie nacisnąć ENTER by rozpocząć procedurę kasowania. 

Wysuń 
Ta opcja jest używana do wysuwania płyt CD/DVD znajdujących się w przeglądarce. Dla 

wszystkich innych opcji należy przestrzegać tych samych zasad które dotyczą dysku 

twardego.  

Eksportuj folder plików na USB  
Ta opcja pozwala użytkownikowi na zachowywanie folderów z plikami na nośniku USB. 

Aby zachować te dane należy podłączyć nośnik USB do jednego lub dwóch konektorów a 

następnie aktywować całą procedurę.  

Dla wszystkich innych opcji należy przestrzegać tych samych zasad które dotyczą dysku 

twardego.  

 

 

 



 

 
5 – MyLab Desk Evo  
MyLab Desk Evo jest przeglądarką przeznaczoną do wyświetlania badań 

ultrasonograficznych zmagazynowanych w urządzeniu MyLab. Oprogramowanie opisane jest 

jako „AS IS”.  

Rys. 5-1 Wyświetlanie MyLab Desk Evo  

 
 

OSTRZEŻENIE MyLab Desk Evo nie został stworzony po to by podejmować medyczne 

decyzje takie jak interpretacje obrazów w celach diagnostycznych, o szczegółach obrazów 

czy o obrazach/danych pochodzących z opracowania oryginalnego obrazu w post procesie.  
 

Odnieś się do końcowych postanowień umowy licencyjnej załączonej wraz z 

oprogramowaniem dla uzyskania dalszych szczegółów.  

 

 

 

 

 

OPIS MYLABDESK EVO   

 

MyLab Desk Evo zainstalowany na PC oferuje procedury działania zbliżone do tego co 

zostało opisane jako MyLab.  



MyLab Desk Evo oferuje główne cechy systemu MyLab do wykonywania badań które 

mogą być przechowywane i przesyłane w ich oryginalnym formacie oraz w formacie 

DICOM; dane pacjenta mogą być modyfikowane; pomiary, adnotacje, znaczniki ciała  mogą 

być aktywowane; obrazy i raporty mogą być drukowane i zaawansowane opcje takie jak 

Stress Echo mogą być aktywowane.  

 

ZAUWAŻ Niektóre opcje zaawansowane wymagają specyficznych licencji które 

powinny zostać zainstalowane.  

Image Post Processing nie jest wykonalny w systemie MyLab Desk Evo.  

 

OSTRZEŻENIE Metoda kompresji obrazu i pliku video lub niewystarczająca szata 

graficzna i badania wyświetlane w PC mogą mieć wpływ na jakość obrazu: żadna 

diagnoza nie może być oparta o pomiary wykonane w systemie MyLab Desk Evo. 

Zawsze należy porównać wartości otrzymane z pomiarami wykonanymi bezpośrednio 

przez system MyLab.  

 

ZAUWAŻ Myszka PC działa jako kursor w systemie MyLabDesk Evo. Lewy i prawy 

przycisk są nazywane odpowiednio ENTER oraz UNDO tak jak to ma miejsce w przypadku 

systemu MyLab.  

 

OSTRZEŻENIE Nie należy ustawiać komputera z systemem MyLab Desk Evo w 

bliskiej odległości od pacjenta (odległość 1,5 m – 2,5 m wysokość).  

 

INSTALACJA MYLABDESK EVO  

 

ZAUWAŻ System MyLabDesk Evo musi zostać zainstalowany na komputerze PC 

posiadającym następujące cechy: należy odnieść się do załącznika A by uzyskać dalsze 

informacje na ten temat.  

 

Dane dotyczące instalacji na komputerach z systemami Windows 10, 8 oraz 8.1 

 

Przed przeprowadzeniem instalacji systemu MyLabDesk Evo należy się upewnić, że 

aplikacja NET FRAMEWORK 3.5 została prawidłowo zainstalowana i jest dostępna na 

komputerze. Należy postępować zgodnie z instrukcjami zapewnianymi przez Microsoft pod 

następującym linkiem:  

 
Instalacja MyLabDesk EVO zostanie przerwana o ile na komputerze nie została 

prawidłowo zainstalowana aplikacja NET FRAMEWORK 3.5 

 

Procedura instalacyjna systemu MyLabDesk Evo  

 

Plik instalacyjny MyLabDesk Evo zorganizowany jest w dwóch folderach: folder 

„Archiwum” zawierający skopiowane badania oraz folder „MyLabDeskSetUp” z plikami 

instalacyjnymi.  

 

ZAUWAŻ Jest wysoce rekomendowane aby używać jedynie dedykowanych 

komputerów do instalacji systemu MyLabDesk tak by zoptymalizować jego funkcjonowanie.  

Instalacja systemu MyLabDesk jest zarezerwowana tylko dla użytkowników 

posiadających uprawnienia administratora.  

 



PROCEDURA: 

1. Włóż do 

komputera nośnik zawierający pliki instalacyjne  

2. Wybierz 

folder MyLabDeskSetUp 

3. Skopiuj 

folder na dysk lokalny  

4. Otwórz 

plik SetupDesktop.exe znajdujący się w folderze  

ZAUWAŻ Uważnie należy zapoznać się z EULA (End User Licence Agreement 

[końcowe postanowienia umowy licencyjnej]) przed przystąpieniem do instalacji.  

Umowa licencyjna: Przed rozpoczęciem instalacji wymagana jest akceptacja umowy 

licencyjnej. Następujące warunki oprogramowania zostały określone w umowie: 

 Restrykcje 

 Nazewnict

wo  

 Poufność 

 Warunki 

gwarancji  

 Ograniczen

ia odpowiedzialności  

 Zabezpiecz

enia 

 Terminy  

 Inne 

niesklasyfikowane  

Wymagania PC są wyświetlane zaraz po tym jak zostanie zaakceptowana umowa 

licencyjna. Instalacja jest prowadzona przez kreatora instalacji: należy postępować z 

podanymi instrukcjami by zakończyć instalacje powodzeniem. Na końcu instalacji komputer 

zostanie automatycznie uruchomiony ponownie.  

Po zakończeniu instalacji, ekran startowy będzie wyświetlał również ikonkę MyLabDesk 

Evo.  

Informacje dotyczące ekranu  

 Ekran odtwarza środowisko pracy systemu MyLab: kontrolki ekranu 

dotykowego są ponownie zorganizowane tak by mogły być wyświetlane na ekranie.  

Kolumna miniatur oraz obszar zarządzania badaniami są wyświetlane po prawej stronie 

ekranu. Obszar parametrów obrazu wyświetlany jest na dole: przyciski „+” oraz „-„ pozwalają 

na przesuwanie kontrolek wyświetlonych powyżej. Przyciski panelu kontrolnego 

wymaganego przez MyLabDesk Evo (takie jak ARCHIEVE czy CLIP) są wyświetlane na 

dole ekranu.  

 ZAUWAŻ Kontrolki MyLabDesk Evo wskazane w tym rozdziale posiadają taką samą 

szatę graficzną jak te w systemie MyLab.  

Kiedy wymagana jest minimalna rozdzielczość wyświetlania video należy wówczas 

ustawić kursor na bocznej strzałce (wyświetlana w dalszym prawym rogu ekranu) aby 

wyświetlić miniatury dot. wybranych badań i nacisnąć ENTER w celu potwierdzenia: system 

MyLabDesk wyświetla kolumnę miniatur. Należy nacisnąć boczną strzałkę ponownie by 

wyświetlić obszar zarządzania badaniami.  

ZAUWAŻ Zawsze należy używać MyLabDesk Evo w trybie pełnoekranowym bez zmian 

rozmiaru.  



OSTRZEŻENIE Jeśli rozdzielczość komputera jest niższa niż minimalna wymagana, 

obraz może nie być spójny w stosunku do tego jaki był wyświetlany w oryginale przez 

system. W takim przypadku obraz nie może stanowić podstawy do postawienia diagnozy.  

Jak importować badanie ? 

Aby skopiować badanie, zarchiwizowane w formacie oryginalnym lub DICOM, na 

komputer należy postępować zgodnie z następującą procedurą: 

1. Należy 

otworzyć MyLabDesk Evo poprzez podwójne kliknięcie na ikonkę 

2. Należy 

wybrać nośnik (CD/DVD, USB, Network) i nacisnąć ENTER 

3. Wybrać 

badanie które ma zostać importowane  

4. Nacisnąć 

EXPORT 

5. Wybrać 

„Local Archive” [archiwum lokalne] w sekcji narzędzia kopiowania (copy manager)  

6. Nacisnąć 

OK. by rozpocząć przenoszenie 

Zaawansowane pomiary  

Niektóre pomiary w grupie pomiarów kardiologicznych wymagają wyboru różnych 

obrazów lub różnych modułów. Przed rozpoczęciem takiego zaawansowanego badania należy 

się upewnić, że dostępne obrazy są wystarczające do jego wykonania.  

Wykonywanie pomiarów może być prowadzone przez system: instrukcje podawane są w 

dolnej części ekranu.  

Procedura: 

1. Należy 

wybrać określony obraz 

2. Nacisnąć 

przycisk MEASURE oraz wybrać daną grupę 

3. Postępowa

ć zgodnie z pojawiającymi się instrukcjami by wykonać pierwszy zestaw pomiarów 

4. Jeśli 

system o to poprosi należy wybrać kolejny obraz 

5. Nacisnąć 

ponownie MEASURE by dalej kontynuować wykonywanie pomiarów.  

 

OPCJE MENU  

Przycisk MENU wyświetla menu konfiguracyjne systemu MyLabDesk Evo, które zawiera 

większość cech systemu MyLab.  

Konfiguracja DICOM  
Menu zawiera trzy foldery: General, Quality oraz Report. Pierwszy folder pozwala na 

przypisanie AE Title oraz ustawienie odpowiednich modułów obrazowania Stress Eco. 

Charakterystyczne obrazy oraz raporty końcowe poszczególnych modułów są zdefiniowane w 

dwóch innych folderach.  

ZAUWAŻ Połączenie DICOM wymaga klucza do oprogramowania który musi zostać 

podłączony do komputera. Należy skontaktować się z personelem ESAOTE w celu 

uzyskania dalszych informacji.  

Ogólna konfiguracja  



Menu pozwala użytkownikowi na ustawienie formatu daty, czasu, wysokości i wagi jaki 

będzie stosowany do prezentacji plików video oraz w ustawieniach aplikacji. To samo menu 

pozwala użytkownikowi na ustawienie domyślnego języka.  

Informacje o systemie 
Menu pokazuje aktualnie zainstalowane oprogramowanie. Pozwala ono również 

użytkownikowi na eksportowanie plików na nośnik USB i odczytywanie wymagań PC oraz 

umowy licencyjnej.  

NAWIGACJA 

Wszystkie cechy MyLab Evo są dostępne zarówno podczas wykonywania bieżących 

badań jak i tych które są zarchiwizowane są na dysku zewnętrznym. Należy zachować ikonkę 

dostępu do archiwum.  

 



 

 
6 – Konfiguracja DICOM  
Należy nacisnąć MENU, a następnie DICOM by wejść do menu konfiguracji DICOM. 

Jest ono zorganizowane w dwóch głównych obszarach: lewa strona pokazuje listę wszystkich 

zachowanych profili DICOM a prawa strona pokazuje menu konfiguracji DICOM.  

W tym miejscu można stworzyć nowy profil (NEW lub CLONE), modyfikować go 

(EDIT) lub usunąć (DELETE) te już istniejące.  

ZAUWAŻ Te opcje są dostępne jeśli system posiada licencje DICOM.  

ZAUWAŻ Należy się odnieść do strony www.esaote.com by otrzymać wsparcie dot. 

systemu DICOM.  

JAK SKONFIGUROWAĆ PROFIL DICOM  

Menu konfiguracyjne zorganizowane jest w wewnętrzne foldery, wybieralne za pomocą 

klawisza wyświetlanego na górze menu.  

Rys. 6-1 Menu konfiguracji DICOM  

 
Aby stworzyć spersonalizowany profil należy postępować zgodnie z procedurą podaną 

poniżej: 

 Należy 

wybrać folder, który ma zostać skonfigurowany  

 Należy 

wybrać daną kategorię  

Folder ogólny  

Ta opcja ustawia MyLab AE Title. Ustawieniem fabrycznym jest „MyLab”. Pole TCP 

LISTEN PORT współdziała z kategorią SC DICOM i definiuje porty używane przez system 

MyLab w postaci magazynu.  

Kiedy opcja ENABLE STORE SCP SERVER została oznaczona, system MyLab może 

otrzymywać niezamawiane obrazy – mogą one przechowywane w tymczasowym magazynie i 

http://www.esaote.com/


mogą być importowane poprzez IMPORT DICOM DB, raz pobrane są usuwane z 

tymczasowego magazynu.  

Naciskając przycisk EMPTY TEMPORARY AREA, cała zawartość tymczasowego 

magazynu jest usuwana.  

Magazyn oraz foldery MPPS 

Poszczególne menu konfiguracyjne różnych kategorii DICOM są podobne do siebie 

nawzajem i każde menu pokazuje:  

 W polu 

centralnym listę wszystkich ustawionych konfiguracji DICOM 

 Na dole 

pola do ADD, EDIT, REMOVE (dodawania, edytowania, usuwania) konfiguracji 

DICOM  

Procedura: Aby stworzyć spersonalizowany profil należy postępować zgodnie z poniższą 

procedurą:  

1. Należy 

nacisnąć przycisk ADD aby dodać nową konfigurację DICOM  

2. Aby 

zmienić istniejącą konfigurację należy ją wybrać spośród innych używając w tym celu 

Trackball a następnie nacisnąć EDIT.  

3. Rysunek 

poniżej pokazuje menu konfiguracji 

 
Ta opcja pozwala użytkownikowi na ustawienie konfiguracji DESCRIPTION, AE TITLE, 

HOST NAME (lub adres IP ADDRESS), liczbę portów używanych do komunikowania się z 

systemem MyLab (PORT NUMBER).  

 

ZAUWAŻ Aby korzystać z funkcji DICOM rekomendowane jest używanie stałego 

adresu IP 

Ustawiona kategoria DICOM jest używana tylko wówczas gdy zostało oznaczone pole 

ENABLED.  

VERIFICATION sprawdza status połączenia.  

 

Folder przechowywania 



W tym folderze możliwe jest włączenie wysyłania obrazów lub plików video z sieci 

DICOM podczas wykonywania badania oraz skonfigurowanie folderu.  

Kiedy oznaczone zostało pole SEND IMAGE AS SOON AS ACQUIRED (wyślij obraz 

zaraz po jego wykonaniu), zarówno w czasie rzeczywistym jak i podczas odtwarzania 

zarchiwizowanego badania jakiegokolwiek zachowanego obrazu lub pliku video 

(odpowiednio poprzez naciśnięcie przycisku IMAGE lub CLIP) są wysyłane do serwera 

modułu DICOM niezwłocznie po ich stworzeniu.  

 

ZAUWAŻ Kiedy przesyłanie obrazu lub pliku video w module DICOM zostało 

włączone, nie ma możliwości by: 

- modyfikować dane pacjenta podczas wykonywania badania 

-modyfikować znaczniki ciała oraz adnotacje na zachowanych obrazach/plikach 

video odtwarzanych z archiwum.  

Kiedy opcja AUTOMATIC RETRY została oznaczona system MyLab, w przypadku 

przesyłania zakończonego niepowodzeniem, powtórzy wielokrotnie próbę aż do osiągnięcia 

maksymalnej liczby zdefiniowanej w polu MAX RETRIES. Pole DELAY(S) ustawia czas 

pomiędzy dwoma próbami zakończonymi sukcesem.  

 

ZAUWAŻ Aby włączyć tryb tylko w przypadku okazjonalnych problemów z 

komunikacją oraz po tym jako została zakończona konfiguracja systemu DICOM i 

ostatecznie zweryfikowano, że wszystko działa prawidłowo.  

 

Raport oraz zachowane obrazy i pliki video wykonane w trybie Stress Echo są przesyłane 

zaraz po zakończeniu badania.  

 

STC SERVER otwiera menu gdzie znajduje się OPS konfiguracji, AE Title, HOST 

NAME (lub adres IP), liczba portów używanych do komunikacji musi być ustawiona łącznie 

z Response Time (czasem odpowiedzi) wyrażonym w minutach.  

 

MPPS  

Kiedy kategoria MPPS DICOM została włączona, system MyLab wyświetli ostrzeżenie 

za każdym razem zostanie rozpoczęte badanie jeśli nie zostały wcześniej wprowadzone dane 

pacjenta.  

ABANDONED PROCEDURE ten przycisk jest dodawany do okna End Exam. Kiedy 

ten przycisk został naciśnięty wykonanie badanie jest niedozwolone.  

 

Jak usunąć konfigurację DICOM  
Aby usunąć konfigurację DICOM należy postępować zgodnie z poniższą procedurą:  

1. Wybierz 

daną kategorię używając w tym celu Trackball  

2. Wybierz 

konfigurację DICOM, która ma zostać usunięta a następnie naciśnij REMOVE.  

FOLDER LISTY ROBOCZEJ 

Menu konfiguracyjne listy roboczej pozwala użytkownikowi na ustawienie opisu 

konfiguracji, jej AE TITLE, HOST NAME (lub adresu IP), liczba portów używanych do 

skomunikowania się z systemem MyLab.  

ZAUWAŻ Aby używać funkcji systemu DICOM rekomendowany jest stały adres IP.  

Rys. 6-3 Folder listy roboczej 



 
Kategoria listy roboczej jest używana tylko gdy zostało wybrane pole ENABLED.  

To samo menu konfiguracji pozwala na skonfigurowanie parametrów zapytań dla listy 

roboczej.  

 

 

 

POLE CZYNNOŚĆ 

NARROW QUERY Kiedy ta opcja jest włączona system 

MyLab automatycznie przeprowadzi 

kontrolę na planowanych badaniach przed 

rozpoczęciem wyszukiwania ewentualnych 

modyfikacji 

AUTOMATIC QUERY system MyLab automatycznie wykonuje 

ostatnie zapytanie kiedy tylko przycisk 

WORKLIST jest włączony na stronie 

startowej START EXAM. 

ENABLE BACKGROUND QUERY  skonfigurowane zapytania są 

automatycznie przeprowadzane po 

odświeżeniu sesji 

FORCE DETAILS  kiedy ta opcja jest oznaczona system 

MyLab weryfikuje co najmniej jedną pozycję 

spośród ostatnich nazwisk pacjentów (Patient 

Last Name), ID pacjentów oraz numer 

dostępu w panelu listy roboczej. Jeżeli 

wszystkie te 3 pozycje są puste wówczas 

wyświetli się wiadomość o błędzie i 

zapytanie nie zostanie dokonane. 

REFRESH PERIOD ustawia okres odświeżania. Aby zmienić 

ten okres należy ustawić kursor w tym polu, 

nacisnąć ENTER a następnie ustawić 



wybraną wartość 

 

Przycisk CONFIGURATION pozwala na skonfigurowanie kryteriów wyszukiwania dla 

innych zapytań.  

Rys. 6-4 Konfiguracja listy roboczej 

 
POLE CZYNNOŚĆ 

MODALITY ustawia domyślny moduł dla listy 

roboczej. By zmienić ten moduł należy 

ustawić kursor w polu, nacisnąć ENTER a 

następnie wybrać dany wybrany przez siebie 

moduł 

THIS ONE  zapytanie wyszukuje badania opisane pod 

tymi samymi AE Tite 

ALL Zapytanie wyszukuje wszystkie badania 

na liście roboczej  

SPECIFIC zapytanie wyszukuje tylko te badania 

które spełniają podane kryteria. Aby to 

zrobić należy ustawić kursor w polu, 

nacisnąć ENTER i ustawić dany wybrany  

PERFORMING PHYSICIAN  Ustaw LAST NAME oraz FIRST NAME 

operatora wykonującego badanie 

VERIFICATION sprawdza status badania.  

Strona startowa badania  

Przycisk WORKLIST jest wyświetlany w oknie startowym badania kiedy opcja DICOM 

jest włączona. Kiedy jest ona włączona wyświetla się następujące menu: 

Rys. 6-5 Lista robocza podczas rozpoczęcia badania 



 
  

Sekcje PATIENT, EXAM oraz PERFORMING PHYS w menu pozwalają na 

skonfigurowanie i zmianę kryteriów wyszukiwania.  

 

System wyświetla następujące kontrolki:  

CANCEL powoduje wyjście z menu  

QUERY odświeża listę 

RESET PARAMETERS resetuje ustawienia zapytania 

SELECT EXAM ładuje dane pacjenta na stronie początkowej wykonywania badania 

Kiedy pole PERFORM PROCEDURE AS REQUESTED jest oznaczone, badanie jest 

przeprowadzane dokładnie w sposób jaki jest wymagany przez serwer listy roboczej.  

Należy ustawić kursor na danej wybranych danych pacjenta a następnie nacisnąć ENTER 

aby ją wybrać. Klawisze PATIENT, EXAM oraz RECORD STATUS są aktualizowane i 

odpowiednio wyświetlają dane pacjentów, dane badań i jakiekolwiek inne ostrzeżenia 

związane z wybranym badaniem.  

Jak usunąć konfigurację listy roboczej  
Aby usunąć konfigurację listy roboczej należy postępować zgodnie z poniższą procedurą: 

1. wybierz daną kategorię używając w tym celu TrackBall 

2. wybierz konfigurację listy roboczej którą chcesz usunąć a następnie naciśnij 

REMOVE  

Folder jakości  
Dla każdego nośnika archiwalnego (USB, CD, DVD, połączenie sieciowe) istnieje 

możliwość ustawienia różnych opcji. W polu urządzenia wybierz odpowiedni nośnik a 

następnie ustaw opcje w ramce po prawej stronie.  

Następujące wartości jakości mogą zostać ustawione dla plików video:  

 HIGH (LOSSY JPEG) kiedy ta opcja jest wybrana, jakość plików video jest 

determinowana minimalną kompresją  

 MEDIUM (LOSSY JPEG) kiedy ta opcja jest wybrana, jakość plików video 

jest determinowana średnią kompresją 



 LOW (LOSSY JPEG) kiedy ta opcja jest wybrana, jakość plików video jest 

determinowana maksymalną kompresją 

 MAX (UNCOMPRESSED) pliki video mogą pozostać nieskompresowane 

ale ta opcja może być ustawiona tylko gdy algorytm kompresji ESAOTE nie jest 

kompatybilny z innymi stosowanymi ustawieniami DICOM, jak zostało to wyjaśnione 

w podanym ostrzeżeniu wyświetlanym na ekranie.  

WARNING Opcja MAX (UNCOMPRESSED) powinna być używana tylko w 

przypadku gdy występują problemy z kompatybilnością. Proszę mieć na uwadze, że znacząco 

wpływa to na rozmiar konwertowanego pliku i czas jego konwersji.  

Opcja MATRIX SIZE pozwala na zmianę rozmiaru pliku wybierając rozmiar od małego 

do pełnoekranowego.  

Kiedy opcja SKIP CLIP jest oznaczona, eksport każdego pliku DICOM jest 

uniemożliwiony.  

OSTRZEŻENIE Kiedy ta opcja jest wybrana, każda czynność eksportowania z 

modułu DICOM jest uniemożliwiona zarówno do PACS jak i na płyty CD, DVD lub 

inny nośnik USB.  

Jakość obrazów: Następujące wartości jakości mogą zostać ustawione dla obrazów:  

 HIGH (UNCOMPRESSED) kiedy ta opcja jest wybrana obraz nie jest 

skompresowany  

 MEDIUM (LOSSLESS RLE) kiedy ta opcja została wybrana jakość obrazu 

jest skompresowana bez utraty informacji  

 LOW (LOSSY JPG) kiedt ta opcja została wybrana, jakość obrazu jest 

zminimalizowana minimalną kompresją  

Kryteria jakości ustawione dla obrazów i plików video są używane również dla operacji 

archiwalnych w trybie DICOM (na serwerze lub jakimkolwiek innym nośniku)  

REPORT Raport może być skonfigurowany jako:  

 Raport ustrukturyzowany, kiedy ta opcja została oznaczona, pole ADD 

MEASUREMENTS FILE pozwala na wysłanie pomiaru do SuiteEstensa
1
 

 DICOM VIEWER COMPATIBLE IMAGE; 

 NONE.  

Kiedy opcja DICOM VIEWER COMPATIBLE IMAGE jest  włączona pole MODALITY 

pozwala na ustawienie czy wysyłać raport w formacie DOC czy też US.  

Kiedy włączona jest opcja ADD PIXEL SPACING, przycisk Pixel Spacing będzie 

dodadny za każdym razem kiedy obraz w module DICOM został przekonwertowany.  

Kiedy opcja INCLUDE CAPTION IN IMAGE jest włączona, wszystkie dane 

wyświetlane w nagłówku MyLab będą wprowadzane do pikseli obrazu DICOM.  

Folder Drukarek  
Menu konfiguracji printera DICOM pokazuje:  

 Na górze opcję pozwalającą na skojarzenie printera z odpowiednim 

dedykowanym panelem (pole PRINTER MODEL)  oraz na ustawienie układy 

wydruku (pole PROFILE); dodatkowe opcje pozwalają na automatyczne drukowanie 

podczas zapisywania obrazów (AUTOMATIC PRINTING OF ACQUIRED 

IMAGES)  oraz automatyczne zachowanie wszystkich wydrukowanych obrazów 

(STORE PRINTING IAMGE); BUTTON 1 konfiguruje drukarkę kontrolowaną przez 

przycisk 1; BUTTON 2 konfiguruje drukarkę kontrolowaną przez przycisk 2 itd. 

ZAUWAŻ Ten sam klawisz printera może zarządzać oboma printerami zarówno 

DICOM jak i USB w tym samym czasie. Kiedy oba pointery są skonfigurowane na tym 

                                                           
1
 Suite Estensa to oprogramowanie ESAOTE dla systemu CIS/RIS/PACS. Należy odnieść się do strony 

ESAOTE ny otrzymać dalsze informacje.  



samym klawiszu, system będzie drukował dwa obrazy za każdym razem gdy ten 

przycisk jest naciśnięty.  

 W centrum listę dostępnych profili drukowania 

 Na dole pola ADD (dodaj), EDIT (edytuj), REMOVE (usuń) profile 

drukowania DICOM oraz dodaj nowy profil drukowania DICOM.  

SAVE zachowuje i aktywuje wszystkie ustawienia 

CANCEL powoduje wyjście z menu bez zapisywania nowych ustawień  

Przycisk NEW MODEL pozwala na dodawanie nowego modelu drukowania DICOM. 

W celu uzyskania dalszych informacji należy się skontaktować z personelem ESAOTE.  

Procedura:  
Aby stworzyć spersonalizowany profil należy postępować zgodnie z poniższą procedurą 

1. Należy nacisnąć ADD aby dodać nowy profil drukowania DICOM  

2. Aby zmienić istniejący już profil należy wybrać daną konfigurację a 

następnie używając w tym celu Trackball nacisnąć EDIT.  

3. Rysunek opniżej pokazuje menu konfiguracji  

Rys. 6-6 Dodawanie printera DICOM 

 
4. Należy ustawić opis konfiguracji, jej AE Title, oraz HOST NAME (lub 

adres IP), liczbę portów używanych do komunikowania się z systemem MyLab. 

Każdy printer DICOM podłączony do systemu musi zostać wybrany spośród tych, 

które są dostępne.  

ZAUWAŻ Jeśli model printera DICOM który ma zostać skonfigurowany nie jest 

wyświetlony na liście, należy wybrać opcje Generic Printer i zweryfikować czy ta 

konfiguracja działa prawidłowo. Jeśli nie, należy się skontaktować z personelem 

ESAOTE.  

Printer DICOM jest jest dostępny tylko kiedy opcja ENABLED jest włączona.  

 Jeśli to konieczne należy zweryfikować połączenie poprzez naciśnięcie 

przycisku VERIFICATION  

 Wybierz model printera oraz profil drukowania w polu BUTTON 1  

Profil drukowania  

Każdy printer DICOM posiada rózne profile drukowania  



Należy podświetlić wybrany printer oraz nacisnąć SHOW PROFILES: menu wyświetli 

ustawione profile drukowania.  

Aby stworzyć profil drukowania należy postępować zgodnie z następującą procedurą:  

1. Nacisnąć przycisk ADD aby dodać nowy profil  

2. Aby zmienić istniejący istniejący profil, wybierz daną konfigurację 

używając TrackBall i naciśnij EDIT 

3. Rysunek poniżej pokazuje menu profili drukowania 

POLE CZYNNOŚĆ 

PRINTER MODEL (model drukowania)  wskazuje wybrany printer DICOM  

DESCRIPTION (opis)  modyfikuje opis printera 

LAYOUT (położenie)  ustawia położenie drukowania 

ROWS (rzędy)  wskazuje liczbę rzędów dla wybranego 

położenia drukowania 

COLUMNS (kolumny)  wskazuje liczbę kolumn dla wybranego 

położenia drukowania 

FILM ORIENTATION (orientacja)  ustawia orientację filmu  

FILM SIZE (rozmiar)  ustawia rozmiar filmu  

MEDIUM TYPE (rodzaj nośnika)  ustawia rodzaj nośnika (np. arkusz, film) 

COLOR CAPABILITIES (kolory)  ustawia skalę kolorów 

NUMBER OF COPIES (liczba kopii)  ustawia liczbę wykonanych kopii  

 

REMOVE usuwa wybrane profile drukowania  

 

 

FOLDERY QUERY/RETRIEVE (zapytanie/odzyskanie)  

Kiedy kategoria QUERY/RETRIEVE DICOM jest skonfigurowana, archiwum systemu 

MyLab może odzyskać dane z systemu PACS.  

ZAUWAŻ Tylko obrazy ultrasonograficzne mogą zostać odzyskane z systemu 

PACS. 

PROCEDURA: Aby stworzyć spersonalizowany profil należy postępować zgodnie z 

poniższą procedurą: 

1. Naciśnij przycisk ADD aby dodać nową konfigurację DICOM  

2. Aby zmienić istniejącą konfigurację należy wybrać daną konfigurację 

używając w tym celu Trackball a następnie nacisnąć EDIT.  

3. Rysunek poniżej pokazuje menu konfiguracyjne 

Rys. 6-7 Menu konfiguracji Query/Retrieve 



 
Ta opcja pozwala użytkownikowi na ustawienie opisu konfiguracji, jej AE Title, nazwy 

administratora (lub adresu IP), liczbę portów używanych do skomunikowania się z systemem 

MyLab.  

 

ZAUWAŻ Aby używać funkcji DICOM, rekomendowane jest użycie stałego adresu 

IP.  

 

Ustawiona konfiguracja DICOM jest używana tylko wtedy gdy pole ENABLED zostało 

oznaczone. VERIFICATION sprawdza status połączenia.  

 

 

 

Folder MyLabTablet  
 

MyLabTablet pozwala na zdalny dostęp do archiwum MyLab żeby przeglądać obrazy i 

pliki video. Transfer danych używa protokołu DICOM. Aplikacja MyLabTablet komunikuje 

się z serwerem Web by pobrać i zaprezentować obrazy na Twoim urządzeniu mobilnym.  

Z tego folderu można aktywować system MyLabTablet.  

 

ZAUWAŻ MyLabTablet wymaga dedykowanej aplikacji która musi być 

zainstalowana na Twoim tablecie + licencji.  

 

Rys. 6-8 Menu konfiguracji MyLabTablet  



 
 

Procedura: Aby aktywować tworzenie profilu spersonalizowanego należy postępować z 

poniższą procedurą:  

1. W tym miejscu, w celu ustalenia połączenia, pole ENABLED powinno być 

oznaczone i hasło powinno być ustawione 

2. Należy zapisać adres IP który ma być używany do systemu MyLabTablet w 

celu ustalenia połączenia.  

3. Skonfiguruj aplikację na swoim tablecie  

Po tym jak zostanie nawiązane połączenie, będzie można uzyskać dostęp do obrazów i 

plików video MyLab i odtwarzać je w systemie MyLabTablet. Mamy nadzieję, że praca z 

systemem MyLabTablet będzie przyjemnym doświadczeniem.  

 

 

Zarządzanie printerami DICOM  
Ustawienie punktora na ikonce printera DICOM wyświetlanej w obszarze stopki oraz 

naciśnięcie przycisku UNDO daje dostęp do menu z następującymi kontrolkami:  

 Page Preview (podgląd strony)  

 Print now (szybkie drukowanie)  

 Reset added images (usuń dodane obrazy) 

 Layouts (położenie)  

Page Preview  
Ta opcja pozwala na wyświetlenie podglądu wydruku. Przyciski UP oraz DOWN 

odpowiednio pozwalają na przesunięcie danego obrazu w górę lub w dół. Przycisk REMOVE 

usuwa dany obraz. OK. zachowuje modyfikacje, z kolei CANCEL powoduje wyjście z menu 

bez zapisywania danych.  

Print now 
Aby wydrukować obraz zanim zakończy się jego formatowanie należy wybrać opcję 

PRINT NOW.  

Reset Page 



Ta opcja usuwa wszystkie obrazy które miały zostać wydrukowane: polecenie drukowania 

jest automatycznie usuwane.  

Print Operations  
Okno dialogowe wyświetla listę badań (w kolumnie DESCRIPTION), typ operacji, 

przeznaczenie, status operacji (zakończona, w trakcie lub zakończona niepowodzeniem) oraz 

datę i czas wykonania czynności.  

Te czynności mogą być posortowane poprzez sprawdzenie różnych kryteriów:  

 ALL wyświetla wszystkie czynności  

 FAILED wybiera operacje zakończone niepowodzeniem  

 TO BE COMPLETED wybiera czynności które wciąż nie zostały 

zakończone  

 EXCLUDE DONE TASKS wyświetla wszystkie czynności za wyjątkiem 

tych dopiero co ukończonych.  

TIME LEFT wskazuje czas niezbędny do zakończona bieżącej czynności.  

DONE wskazuje procentowy postęp wykonywania danej operacji.  

 

Dodatkowo ekran dotykowy wyświetla następujące dodatkowe opcje:  

ABORT przerywa operację wybraną za pomocą Trackball 

DELETE usuwa operacją wybraną za pomocą Trackball 

DETAILS podaje informacje dotyczące błędów jakie pojawiły się w trakcie 

wykonywania operacji wybranych za pomocą Trackball 

RETRY powtarza operację wybraną przy użyciu Trackball.  

 

Jeśli więcej niż jedna operacja zakończyła się niepowodzeniem, ikonka printera 

oznaczona jest znakiem „X”. Należy wybrać te operacje i powtórzyć je lub usunąć, znak X 

powinien zniknąć jeśli nie pozostaną już żaden operacje zakończone niepowodzeniem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
7 – NETWORK CONFIGURATION  

 

Należy odnieść się do skróconej instrukcji w celu uzyskania większej ilości informacji na 

temat procedur konfiguracyjnych.  

 

W tym miejscu istnieje możliwość stworzenia nowego profilu (NEW lub CLONE), 

modyfikowania (EDIT) lub usunięcia (DELETE) już istniejącego.  

 

ZAUWAŻ Użytkownik jest odpowiedzialny za ochronę systemu przed złośliwym 

oprogramowaniem.  

 

Specjalne uwagi dotyczące połączenia systemu MyLab z siecią.  
 

Specjalne środki ostrożności powinny być wzięte pod uwagę kiedy system MyLab jest 

podłączony do sieci w celu wymiany danych. Inne urządzenia mogą być podłączone do tej 

samej sieci i może to prowadzić do następującego ryzyka: 

 

OSTRZEŻENIE Połączenie systemu do sieci połączonej już z innymi urządzeniami 

w celu pobierania lub przesyłania danych może skutkować w wystąpieniu wcześniej 

niezidentyfikowanego ryzyka dla pacjenta lub operatora 

 

Operator powinien zidentyfikować, zanalizować, ocenić i skontrolować to ryzyko.  

 

Kolejne zmiany w sieci mogą powodować powstanie dalszych ryzyk i wymagać 

dodatkowej analizy. Zmiany te mogą obejmować:  

 Jakiekolwiek modyfikacje w konfiguracji sieci  

 Jakiekolwiek nowe podłączenia kolejnych urządzeń  

 Odłączenia urządzenia 

 Jakiekolwiek aktualizacje do któregokolwiek z podłączonych urządzeń 

 

Charakterystyka sieci  
My Lab powinien podłączony tylko do prawidłowo zarządzanych sieci. System może być 

podłączony zarówno do sieci LAN (Local Area Network) używając w tym celu konektora 

umiejscowionego na tylnym panelu oraz do sieci Wi-Fi poprzez użycie połączeń 

bezprzewodowych.  

 

 

Podłączenie do sieci umożliwia:  

 Używanie połączenia do drukowania 

 Używanie z katalogów sieci  

 Używanie dodatkowych opcji DICOM (np. list roboczych)  

 



System MyLab używa protokołów sieciowych TCP/IP.  

Podczas używania połączenia sieciowego należy pamiętać o: 

 Dane mogą być zniszczone lub mogą nie zostać przesłane jeśli połączenie 

nie jest stabilne lub nie zostało właściwie ustawione  

 Dane mogą być utracone poprzez nagłe odłączenie systemu od sieci 

 Dane mogą zostać wysłane do nieprawidłowego adresata jeśli sieć nie jest 

prawidłowo skonfigurowana 

 

OSTRZEŻENIE Nigdy nie należy korzystać z sieci kiedy jej ikonka jest 

przekreślona 

 

Jak skonfigurować sieć 
Menu konfiguracji sieci zorganizowane jest w foldery, wybieralne przy użyciu klawiszy 

znajdujących się na górze menu.  

Rys. 7-1 Konfiguracja sieci  

 
 

Aby stworzyć spersonalizowany profil sieciowy należy postępować zgodnie z poniższą 

procedurą:  

1. Wybierz daną opcję korzystając z Trackball 

 

Folder konfiguracji IP 
Menu pozwala użytkownikowi na ustawienie zarówno dla sieci LAN jak i dla połączenia    

WI-FI, zarówno dynamicznego adresu  (DHCP) jak i statycznego (MANUAL CONFIG).  

ZAUWAŻ Adres bezprzewodowy może być ustawiony tylko po tym jak zostało 

ustawione wcześniej połączenie bezprzewodowe.  

 

Konfiguracja statycznego adresu wymaga ustawienia następujących parametrów:  

 Adres IP 

 Kod adresu – maska podsieci  

 Adres bramki  

 



Przycisk APPLY natychmiast zachowuje konfigurację sieci pozwalającą użytkownikowi 

na ustawienie katalogów oraz skonfigurowania połączenia bezprzewodowego bez 

zachowywania konfiguracji i ponowne wejście do menu.  

 

Foldery katalogów sieciowych 

 
Menu konfiguracji katalogów pokazuje:  

 W centralnej części listy wszystkie ustawione katalogi sieciowe 

 Na dole pola do dodawania, modyfikowania, usuwania katalogów 

sieciowych 

 

Aby stworzyć nowy katalog sieciowy należy postępować zgodnie z procedurą: 

1. O ile to konieczne, należy wybrać folder IP CONFIGURATION i ustawić 

konfigurację sieci IP 

2. Należy nacisnąć przycisk ADD aby dodać nowe katalogi sieciowe 

3. Okno konfiguracji katalogów sieciowych jest wyświetlane.  

 

Rys. 7-2 Konfiguracja katalogów sieciowych 

 
4. Wprowadź opis folderu w polu DESCRIPTION  

5. Wprowadź ścieżkę folderu w polu PATH. Jeśli to konieczne należy 

przeszukać połączenie w celu ustalenia ścieżki  

6. Wprowadź nazwę użytkownika (ID) raz parametry hasła w polu USER 

NAME oraz PASSWORD.  

7. Sprawdź opcje ENABLED aby móc używać jej jako katalogu sieciowego  

8. Naciśnij OK. w celu potwierdzenia 

 

Kiedy dysk sieciowy został już skonfigurowany i dostępny, pojawi się on na liście 

nośników dostępnych do archiwizacji i eksportowania badań.  



Katalogi sieciowe mogą być przeszukiwane przy użyciu ikonki Network Archieve 

wyświetlanej po prawej stronie paska głównego kiedy system uzyska dostęp do archiwum.  

 

Modyfikowanie i usuwanie istniejących katalogów.  

Menu katalogów sieciowych pozwala na modyfikowanie lub usuwanie istniejących 

folderów, wymienionych w menu konfiguracji.  

 

EDIT pozwala na zmodyfikowanie katalogów wybranych za pomocą Trackball.  

REMOVE usuwa katalogi wybrane za pomocą Tackball.  

 

Folder połączeń bezprzewodowych  
 

Menu konfiguracji bezprzewodowej pokazuje:  

 U góry ramka służąca do aktywowania połączenia bezprzewodowego  

 W centralnej części znajduje się lista wszystkich dostępnych, 

skonfigurowanych i połączonych sieci bezprzewodowych.  

 Na dole znajduje się pole do zarządzania połączeniem bezprzewodowym  

 

ZAUWAŻ System MyLab może być podłączony tylko do zabezpieczonych sieci 

bezprzewodowych.  

 

Dane powinny być wymieniane przy użyciu sieci bezprzewodowych tylko jeśli siła 

sygnału jest większa niż 80%: operacja może zakończyć się niepowodzeniem kiedy siła 

sygnału jest mniejsza niż ta zalecana.  

 

System MyLab jest kompatybilny z szyfrowaniem WPA Personal or PSK (TKIP, 

AES) oraz WPA2 Personal lub PSK (AES); sieci OPEN oraz WEP  nie są dozwolone ze 

względów bezpieczeństwa, sieć WPA Enterprise (Radius Server, 802.lx) nie jest 

wspierana.  

 

 

 

 

Jak ustawić połączenie bezprzewodowe 
 

Aby skonfigurować połączenie bezprzewodowe należy postępować zgodnie z poniższą 

procedurą:  

 Należy wybrać folder WIRELESS i umożliwić połączenie bezprzewodowe 

poprzez kliknięcie w odpowiednią ramkę (ENABLE WIRELESS). Kiedy zostanie to 

już umożliwione lampka połączenia bezprzewodowego znajdująca się po prawej 

stronie panelu automatycznie się zaświeci  

 Jeśli to konieczne, należy wybrać folder IP CONFIGURATION i 

skonfigurować adres bezprzewodowego IP.  

 Należy ponownie wybrać folder WIRELESS aby skonfigurować połączenie 

bezprzewodowe. Tabela poniżej wymienia i objaśnia wszystkie dostępne pola.  

 

POLE CZYNNOŚĆ 

NETWORK ID wskazuje nazwę sieci  

AUTO CONNECTION  wskazuje status auto-połączenia (YES 



lub NO)  

SECURED wskazuje czy połączenie jest chronione 

czy też nie (YES lub NO)  

CONNECTED wskazuje na status połączenia  

SIGNAL STRENGTH  wskazuje siłę sygnału  

REFRESH  kiedy jest to naciśnięte, odświeża listę 

dostępnych bezprzewodowych połączeń 

CONNECT  po naciśnięciu pozwala na połączenie się 

z wybraną siecią  

DISCONNECT  po naciśnięciu przerywa połączenie z 

wybraną siecią  

ENABLE/DISABLE AUTOCONN umożliwia lub uniemożliwia auto-

połączenie 

 

Pole CONNECTED  

 

W zależności od konfiguracji sieci to pole wyświetla następujący status:  

 CONNECTED, kiedy system MyLab jest połączony z siecią. Inne 

urządzenia (printery, katalogi sieciowe) połączone z tą siecią mogą być używane 

 AVAILABLE kiedy sieć jest dostępna 

 NOT AVAILABLE kiedy sieć nie jest wykrywalna i jest skonfigurowana z 

MyLab.  

 

Przycisk CONNECT  

Kiedy jest on naciśnięty, MyLab wyświetli menu pozwalające na dostęp do klucza 

sieciowego oraz umożliwia auto-połączenie.  

 

ZAUWAŻ Pole w którym wprowadzane jest hasło jest polem w którym wielkość liter 

ma znaczenie.  

 

 

Przycisk AUTOCONN 

 

Kiedy jest włączony umożliwia systemowi automatyczne połączenie się z połączeniem 

bezprzewodowym tak szybko jak tylko będzie ono dostępne.  

Jeśli istnieje większa liczba skonfigurowanych połączeń bezprzewodowych system 

MyLab połączy się z siecią znajdującą się na górze listy.  

Przycisk UP oraz DOWN pozwalają użytkownikowi na zmianę priorytetu sieci z którymi 

automatycznie ma się łączyć system MyLab.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
8 – Zarządzanie printerami  
 

Zarządzanie printerem pozwala na ustawienie zdalnego sterowania printerami oraz 

ustawienie profilów drukowania.  

 

Należy nacisnąć MENU, a następnie PRINTERS aby uzyskać dostęp do menu 

zarządzania printerami. W tym miejscu można stworzyć nowy profil (NEW lub CLONE), 

modyfikować (EDIT) lub usuwać (REMOVE) już istniejące.  

 

ZAUWAŻ Zdalne sterowanie może być skonfigurowane tylko w  przypadku 

printerów które zostały dopiero co skonfigurowane.  

 

System MyLab zapewnia szeroką gamę printerów – należy odwiedzić stronę ESAOTE lub 

skontaktować się z przedstawicielem handlowym firmy aby uzyskać informację o dostępnych 

modelach.  

 

Jak skonfigurować profil printera 
 

Korzystając z menu zarządzania printerami można wybrać istniejący profil a następnie go 

zmodyfikować (naciskając EDIT) lub stworzyć jego kopię (naciskając CLONE). Można 

stworzyć nowy profil (naciskając NEW). Za każdym razem gdy czynność zostaje 

wykonywana pojawia się menu konfiguracji printera gdzie jest wyświetlane:  

 Na górze kombinacja pozwalająca na skojarzenie printera z dedykowanym 

panelem (pole MODEL) oraz ustawić położenie drukowania (pole PROFILE) 

 W górnym prawym rogu znajduje się klawisz CONFIGURE PRINTER 

zapewniające kontrolki do konfigurowania i zainstalowania printerów 

 W centrum lista dostępnych profili drukowania i skojarzone z nimi kontrolki 

ADD, EDIT oraz REMOVE 

 Na dole znajdują się pola używane do nazywania i opisywania 

spersonalizowanych konfiguracji  

 

 



 

Rys. 8-1 Menu konfiguracji printera  

 
 

Aby edytować konfigurację printera należy postępować zgodnie z procedurą:  

1. O ile to konieczne należy zmodyfikować profile drukowania tak jak to 

zostało opisane w akapicie dotyczącym profili drukowania dalej w tym rozdziale 

2. Należy wybrać model printera oraz profil drukowania w polu BUTTON#. 

Jeśli printer nie jest wykrywany wówczas można go zainstalować – należy odnieść się 

do akapitu instalacja printera w dalszej części tego rozdziału.  

3. Aby ustawić automatyczne drukowanie dla wszystkich nadających się do 

wydruku obrazów należy wybrać AUTOMATIC PRINTING OF ACQUIRED 

IMAGES 

4. Aby ustawić automatyczne zapisywanie wszystkich wydrukowanych 

obrazów należy wybrać STORE PRINTING IMAGE 

5. Należy wypełnić pole NAME (imię) daną nazwą oraz w polu NOTES 

wpisać opis profilu 

6. Należy nacisnąć SAVE aby zachować i aktywować konfigurację lub 

CANCEL aby wyjść z menu bez zapisywania zmian.  

 

Zdalne sterowanie drukarką  
Drukarki mogą być zdalnie sterowane poprzez użycie przycisków 1,2  

 

W menu konfiguracji drukarek, przycisk 1 konfiguruje drukarki kontrolowanego przez 

przycisk 1, a przycisk 2 konfiguruje drukarki kontrolowane przez przycisk 2.  

 

ZAUWAŻ Ten sam klawisz printera może zarządzać zarówno printerami USB jak i 

DICOM w tym samym czasie. Kiedy oba printery są skonfigurowane na tym samym 

przycisku, system będzie dokonywał dwóch wydruków za każdym kiedy przycisk 

zostanie naciśnięty.  
Kiedy co najmniej jeden przycisk jest skonfigurowany, ikonka ustawionego printera 

będzie wyświetlana na dole ekranu.  



 
Ikonka zapewnia licznik gdzie:  

 Lewa liczba wskazuje ilość obrazów wysłanych do printera. Ta liczba 

uaktualnia się wraz z nowo wysłanymi obrazami 

 Prawa liczba wskazuje liczbę obrazów umiejscowionych na każdej stronie.  

Drukowanie odbywa się gdy liczba po lewej stronie odpowiada liczbie po prawej stronie.  

 

Profile drukowania  
Dla każdej drukarki która może być zdalnie sterowana mogą zostać ustawione różne 

profile drukowania.  

Można stworzyć nowy profil naciskając przycisk ADD lub można zmienić już istniejący 

wybierając go z listy i naciskając przycisk EDIT.  

 

Rys. 8.2 Menu profili printerów 

 
 Menu profili drukowania zawiera następujące pola opisane poniżej:  

POLE CZYNNOŚĆ 

DESCRIPTION [opis] określa nazwę profilu  

PRINT LAYOUT [położenie wydruku] Pozycja nagłówka. Jeśli nie został 

wybrany żaden nagłówek w dolnym menu, 

nagłówek nie jest drukowany a obrazy i 

pomiary o ile występują – są powiększone. 

ZAUWAŻ: może się zdarzyć, że tekst na 

powiększonym pomiarze przesuwa się w 

lewą stronę obrazu 

ROWS and COLUMNS [rzędy oraz 

kolumny] 

ustawia liczbę obrazów (format 

drukowania) na stronie: liczba jest 

zdefiniowana przez liczbę rzędów oraz 

kolumn 



ORIENTATION [orientacja] określa czy powinien być to widok 

poziomy czy pionowy  

MARGINS [marginesy]  określa marginesy drukowania 

BACKGROUND COLOR [kolor tła] suwak pozwala na zmianę koloru tła 

drukowanego obrazu od bieli (0) do czerni 

(255)  

INCLUDE LOGO [zawiera logo] kiedy został wybrany wydruk zawiera 

również logo ESAOTE 

OK. zachowuje oraz aktywuje wszystkie ustawienia, natomiast CANCEL powoduje 

wyjście z menu bez zapisywania żadnych nowych ustawień.  

 

KONFIGURACJA PRINTERA 

Należy nacisnąć CONFIGURE PRINTER aby ustawić preferencje drukowania lub żeby 

zainstalować nowy printer.  

Po naciśnięciu tego przycisku wyświetli się menu.  

 

Rys. 8-3 Menu konfiguracji printera 

 
Należy wybrać printer z listy AVAILABLE PRINTERS a następnie nacisnąć:  

PROPERTIES aby ustawić właściwości takie jak typ papieru, format itd. 

DELETE PRINTER aby usunąć wybrany printer  

REFRESH PRINTER aby odświeżyć listę dostępnych printerów  

PREFERENCES by ustawić preferencje drukowania wchodząc do wewnętrznego menu 

printerów 

RENAME PRINTER aby ponownie nazwać nowy printer  

PRINT TEST PAGE aby zweryfikować prawidłowe działanie printera po zmianach  



CLOSE aby wyjść z menu  

 

Jeśli printer nie jest wyświetlony na liście można go zainstalować naciskając ADD 

PRINTER; należy odnieść się do sekcji dot. instalacji printera aby uzyskać więcej 

informacji.  

 

Instalacja Printera 
 

Do systemu MyLab można podłączyć drukarką zarówno korzystając z kabla USB jak i 

używając połączenia sieciowego.  

 

ZAUWAŻ Odnośnie rekomendowanych drukarek, należy odwiedzić stronę 

internetową ESAOTE lub skontaktować się ze swoim przedstawicielem handlowym 

firmy ESAOTE.  

 

Należy odnieść się do rozdziału Getting Started niniejszej instrukcji by uzyskać 

dodatkowe informacje dotyczące bezpiecznego połączenia oraz ustawienia urządzeń 

peryferyjnych.  

 

Jak zainstalować drukarkę USB 

1. Należy nacisnąć MENU  

2. Należy wybrać PRINTERS a następnie EDIT  

3. Należy nacisnąć CONFIGURE PRINTER 

4. Połączyć standardowy kabel USB z portem USB  

5. Należy podłączyć printer do odpowiedniego źródła zasilania 

6. Należy włączyć printer  

7. Należy zignorować jakąkolwiek wiadomość wygenerowaną przez system 

dotyczącą instalacji sterownika. 

8. Należy nacisnąć ADD PRINTER (dodaj printer) 

9. Należy nacisnąć SELECTED PRINTER NOT IN LIST (wybrany printer 

nie znajduje się na liście)  

10. Należy wprowadzić nośnik CD  

11. Należy wybrać ADD A LOCAL PRINTER OR NETWORK PRINTER 

WITH MANUAL SETTINGS. Następnie należy nacisnąć NEXT aby kontynuować.  

12. Należy wybrać  USE AN EXISTING PORT  oraz ustawić USB001 

(VIRTUAL PORT FOR USB) z menu znajdującego się w dołu. Następnie należy 

nacisnąć NEXT by kontynuować.  

13. Kiedy system poprosi o instalację sterownika należy wybrać SEARCHING 

 

ZAUWAŻ Sugeruje się by wymagać nośnika CD od działu serwisu firmy ESAOTE.  

 

14.  Należy nacisnąć BROWSE aby wybrać odpowiedni sterownik który ma 

zostać zainstalowany i postępować zgodnie z kolejnymi etapami instalacji. Proszę 

zauważyć, że tylko sterownik printera powinien zostać zainstalowany. Jakiekolwiek 

inne programy, które mogą zostać wyświetlone podczas procesu instalacji powinny 

być dezaktywowane.  

 

ZAUWAŻ Należy wybrać folder Win10_systems.     

 

15. Należy kilkakrotnie nacisnąć NEXT aby kontynuować instalację.  



16. Kiedy system wyświetla wiadomość WOULD YOU LIKE TO INSTALL 

THE DEVICE SOFTWARE należy nacisnąć INSTALL.   

17. Należy wybrać DO NOT SHARE THIS PRINTER     

18. Należy nacisnąć FINISH by zainstalować printer.  

 

Printer powinien być teraz wyświetlony na liście wszystkich dostępnych printerów. 

Należy go wybrać a następnie nacisnąć PROPERTIES by prawidłowo skonfigurować 

ustawienia printera, prawidłowy typ papieru format itd.  

Należy nacisnąć PRINT TEST PAGE (drukuj stronę testową) by zweryfikować jej 

prawidłowe działanie.  

 

Jak zainstalować drukarkę sieciową ? 
Instalacja drukarki wymaga podstawowej wiedzy dotyczącej środowiska sieciowego: 

sugeruje się skontaktowanie się z administratorem sieci przed rozpoczęciem konfiguracji. 

Podczas instalacji wymagany jest adres IP printera: należy poprosić administratora o 

udostępnienie właściwego adresu IP do printera.  

 

ZAUWAŻ Printer musi zostać ustawiony z właściwym adresem IP: konfiguracja DHCP 

nie może zostać ustawiona.  

 

Nie należy instalować drukarki jako drukarki udostępnionej.  

 

1. Należy nacisnąć MENU 

2. Następnie należy wybrać PRINTERS, a następnie EDIT.  

3. Należy nacisnąć CONFIGURE PRINTER.  

4. Podłącz printer do sieci  

5. Podłącz printer do odpowiedniego źródła zasilania.  

6. Włącz printer  

7. Ręcznie należy ustawić adres IP drukarki na panelu kontrolnym drukarki. 

Należy się odnieść instrukcji obsługi drukarki by uzyskać bardziej szczegółowe 

instrukcje.  

8. Należy nacisnąć ADD PRINTER 

9. Należy nacisnąć SELECTED PRINTER NOT IN LIST  

10. Należy wprowadzić nośnik CD  

11. Należy wybrać ADD A LOCAL PRINTER OR NETWORK PRINTER 

WITH MANUAL SETTINGS. Następnie należy nacisnąć NEXT aby kontynuować.  

12. Należy wybrać CREATE A NEW PORT oraz ustawić STANDARD TCP/IP 

PORT z menu na dole. Następnie naciśnij NEXT aby kontynuować.  

13. Należy wprowadzić poprzednio skonfigurowany adres IP printera w polu 

HOST NAME OR IP ADDRESS. Pole PORT NAME będzie automatycznie 

wypełnione; w zależności od predyspozycji można zmienić opis tego portu. Należy 

zostawić oznaczone pole QUERY THE PRINTER AND AUTOMATICALLY 

SELECT THE DRIVER TO USE. Naciśnij NEXT by kontynuować.  

14. System wykryje port TCP/IP. System może zapytać o dodatkowe 

informacje, jeśli do tego dojdzie należy nacisnąć NEXT aby kontynuować.  

15. System wykryje model sterownika 

16. Kiedy system zapyta o instalacje sterownika printera należy wybrać 

SEARCHING.  

 



ZAUWAŻ Sugeruje się by wymagać sterownika CD od działu serwisu firmy 

ESAOTE.  

 

17. Naciśnij BROWSE by wybrać odpowiedni sterownik który ma zostać 

zainstalowany i dalej kontynuować instalację. Proszę zauważyć, że tylko sterownik 

drukarki musi być zainstalowany. Inne programy drukarki które mogą się pojawić na 

liście lub proponowane podczas fazy instalacji muszą być dezaktywowane.  

 

ZAUWAŻ Należy wybrać folder Win10_systems.  

 

18. Należy kilkakrotnie nacisnąć NEXT by kontynuować instalację.  

19. Należy wybrać DO NOT SHARE THIS PRINTER a następnie nacisnąć 

NEXT aby kontynuować  

20. Należy nacisnąć FINISH aby zakończyć instalację drukarki.  

 

Drukarka powinna być wyświetlana na liście dostępnych drukarek. Należy ją wybrać a 

następnie nacisnąć PROPERTIES by prawidłowo skonfigurować ustawienia drukarki, typ 

papieru, format itd.  

Należy nacisnąć PRINT TEST PAGE by zweryfikować prawidłowe działanie.  

 

Zarządzanie zdalnie kontrolowanymi drukarkami 
Pozycjonowanie wskaźnika na ikonce drukarki wyświetlanej w stopce oraz naciśnięcie 

przycisku UNDO daje dostęp do menu kontekstualnego wraz z następującymi kontrolkami:  

 Page Preview (podgląd strony)  

 Print now (szybkie drukowanie) 

 Reset added images (resetuj dodane obrazy) 

 Layouts (położenie)  

 

Należy wybrać dane kontrolki a następnie nacisnąć ENTER by otworzyć MENU.  

 

Page Preview (podgląd strony)  

Ta opcja pokazuje podgląd wydruku  

Przyciski UP oraz DOWN odpowiednio pozwalają na przesuwanie wybranego obrazu w 

górę i w dół.  

Przycisk REMOVE usuwa wybrane obrazy.  

OK. zachowuje modyfikacje, natomiast przycisk CANCEL powoduje wyjście z menu 

bez zapisywania.  

 

Print now (szybkie drukowanie) 

Aby wydrukować obraz przed tym jak zostanie zakończone jego formatowanie należy 

wybrać opcje PRINT NOW aby rozpocząć drukowanie.  

 

Reset Added Images (usuń dodane obrazy)  

Ta opcja usuwa wszystkie obrazy, które zostały zlecone do drukowania: polecenie 

drukowania jest automatycznie usuwane.  

 

Layout Options  

Ta opcja pozwala na zmianę położenia drukowania podczas wykonywania badania. 

System MyLab automatycznie pokazuje wszystkie dostępne położenia drukowania. Używając 



TrackBall można wybrać dany format a następnie nacisnąć ENTER w celu jego 

potwierdzenia.  

 

 

 

 

 
 

A. Minimalne wymagania PC do zainstalowania systemu MyLabDesk Evo.  

 

Ten rozdział wyjaśnia jak zainstalować oraz używać systemu MyLabDesk Evo.  

 

Wymagania PC 

 

Rekomendowane systemy to: 

 Windows 7 SPI 

 Windows 10  

Pomimo że, Windows 8 oraz Windows 8.1 nie są rekomendowane to instalacja systemu 

jest możliwa o ile zostaną spełnione następujące warunki:  

 

 System operacyjny dla Windows 8 oraz Windows 8.1 mają po 64 bity 

 System operacyjny dla Windows 8 oraz Windows 8.1 są aktualizowane 

zgodnie ze wszystkimi pojawiającymi się aktualizacjami MICROSOFT 

 Windows 8 oraz Windows 8.1 są aktualizowane w wersji KB2919355. Ta 

wtyczka nie jest automatycznie instalowana i może być pobrana ze strony 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42327,  

 „NET Framework 3.5” jest zainstalowany na PC 

 

Minimalne wymagania PC 

 

 CPU: Intel Core 2 Duo E6550 2.33 GHZ 

 RAM: 2 GB 

 Karta graficzna: 512 MB, supporting 1366x768 rozdzielczość oraz 

głębokość koloru 32 bity; OPEN GL 3.0 support  

 Dostępna pojemność dysku twardego: 10 GB 

 Wyświetlanie: przynajmniej 1366x768 pikseli  

 

Rekomendowane wymagania PC: 

 CPU: Intel Core i7-2700K 3,5 GHz 

 RAM: 8 GB 

 Karta graficzna: 2048 MB, supporting 1920x1080 rozdzielczość oraz 

głębokość koloru 32 bity; OpenGL, 4.1 support  

 Dostępna pojemność dysku twardego: 50 GB 

 Wyświetlanie: 1920x1080 pikseli  

 

https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=42327


ZAUWAŻ Instalacja systemu MyLabDesk Evo  może być wykonana tylko przez 

użytkownika który posiada uprawnienia administratora. Aby sprawdzić czy profil 

użytkownika jest aktywny należy sprawdzić konta użytkownika na panelu kontrolnym 

PC.  

 

UWAGA Firma ESAOTE nie jest odpowiedzialna za utratę danych jeśli inne 

oprogramowanie jest zainstalowane na komputerze.  

 

Wirusy, złośliwe oprogramowania mogą uszkodzić system MyLabDesk Evo. 

Użytkownik jest odpowiedzialny za ciągłe aktualizowanie oprogramowania 

antywirusowego 

 

Firma Esaote nie jest odpowiedzialna za system operacyjny MICROSOFT i za 

komponenty oprogramowania PC 

 

Tworzenie okresowej kopii zapasowej bazy danych systemu MyLabDesk Evo jest 

rekomendowane. Esaote nie jest odpowiedzialna za jakąkolwiek utratę danych.  

 

Pakiety pomiarowe oraz narzędzia zaawansowane 
 

Wszystkie pakiety zaawansowanych pomiarów są dostępne dla systemu MyLabDesk Evo.  

 

ZAUWAŻ PISA-MIT oraz PISA – AO (aplikacje kardiologiczne) nie są dostępne dla 

systemu MyLabDesk Evo.  

 

Zaawansowane narzędzia mogą wymagać specyficznych licencji i kluczy do 

oprogramowania 

 

ZAUWAŻ DICOM jest wspierany tylko przez nośnik USB lub połączenie sieciowe 

 

ZAUWAŻ XStrain oraz XStrain 4D mogą mieć pewne restrykcje dotyczące ich 

użycia na komputerach z systemem Windows 8 oraz Windows 8.1. Należy się 

skontaktować z personelem ESAOTE by uzyskać dalsze informacje.  

  


