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1. ĮVADAS 
 
Gerbiamas vartotojau, 

mūsų Echo Blaster 128 grupės sistemos skirtos daugiatiksliams ultragarsiniams 
tyrimams, pagrįstiems elektroniškai valdoma tiesine ar iškiląja žvalga. 

Šios sistemos – idealus nebrangus sprendimas ligoninėms, specializuotiems 
diagnozavimo centrams, viešosioms ir privačioms klinikoms. 

 
Mūsų kompaktinių ultragarsinių žvalgytuvų, naudojamų kartu su asmeniniais 

kompiuteriais, naujajai klasei būdinga: 
• 128 elementų pluošto formuotuvas, kurį galima naudoti su daugiadažniais zondais;  
• laisvoji žvalgos keitiklio architektūra, 128 elementų zondų prijungimas; 
• pramoninio ZIF (angl. Zero Insertion Force – nulinių sujungimo pastangų) standarto 

lizdas zondui prijungti; 
• galimybė prijungti prie bet kokio (stalinio, knyginio, planšetinio) asmeninio 

kompiuterio per sparčiąją USB 2.0 sąsają; 
• +12 V maitinimas iš išorinio maitinimo šaltinio, baterijos arba standartinės AK 

maitinimo magistralės; 
• skaitmeninė išorinių ir (arba) vidinių maitinimo magistralių stebėsena (rodant 

pranešimus ekrane); 
• skaitmeninis akustinės galios valdymas; 
• mažas svoris, mobilumas, lanksti architektūra. 
 

Šiame Vartotojo vadove pateikiama bendra informacija apie Echo Blaster 128 INT-
1Z / EXT-1Z Kit rinkinį, nurodoma, kaip sumontuoti sudėtines sistemos dalis ir įrengti 
programinę įrangą, pateikiami saugos ir priežiūros nurodymai. 

Įrenginių valdymo įtaisai apibūdinami Naudojimo instrukcijoje. 

1.1. Bendrieji sistemos duomenys 
 

Naudojant Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z Kit, galima gauti realiuoju laiku 
kintančius ir pristabdytus vaizdus B režimu, B+B režimu (kai ekrane vienu metu rodomi du 
echoskopiniai vaizdai – vienas kinta realiuoju laiku, kitas pristabdytas), M režimu, B+M 
režimu (kai ekrane vienu metu rodomi kintantys realiuoju laiku B režimo ir M režimo 
vaizdai). Echoskopinius vaizdus galima didinti. 

Kitaip nei įprastinių ultragarsinių prietaisų, šio žvalgytuvo funkcionavimas pagrįstas 
šiuolaikinėmis skaitmeninėmis technologijomis. Žvalgytuvas suprojektuotas naudoti su 
kompiuteriu, turinčiu USB 2.0 sąsają, todėl sistema turi nemaža esminių privalumų: 

• vartotojui patogi, paprasta naudoti intuityvi grafinė vartotojo sąsaja;  
• echoskopinių vaizdų saugojimas standžiame diske arba kitokiose laikmenose; 
• echoskopinių vaizdų sekos (filmo) įsiminimas su galimybe ją įrašyti vaizdo rinkmenos 

formatu; 
• naudojami echoskopinių vaizdų ir filmų rinkmenų įrašymo formatai leidžia saugomus 

duomenis peržiūrėti naudojant kitas taikomąsias programas; 
• galimybė naudoti įvairius išorinius įrenginius; 
• tiesioginis echoskopinių vaizdų ir net filmų išsiuntimas elektroniniu paštu vienu pelės 

spustelėjimu. 
 

Kadangi prie sistemos galima prijungti įvairius ultragarsinius zondus, ją galima 
naudoti terapijos, akušerijos, ginekologijos, urologijos, pediatrijos, onkologijos ir kt. 
tyrimams. 
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Bendras Echo Blaster 128 EXT-1Z Kit rinkinio vaizdas pateiktas 1 pav. 
 
 
 
 
  

 
1 pav. 

  
Bendras Echo Blaster 128 INT-1Z Kit rinkinio vaizdas pateiktas 2 pav. 

CD-ROM 
 diskas su 

progr.įranga 
 

USB 
kabelis 

Zondas 

Pluošto 
formuotuvas 

Maitinimo 
blokas 

Maitinimo 
kabelis 

 

Instrukcijos 
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2 pav. 

1.2. Komplektas 
 

1. Pluošto formuotuvas Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z Kit 
2. Vartotojo vadovas 
3. Naudojimo instrukcija 
4. Programinė įranga (CD-ROM diskas)  
5. Zondo laikiklis 
6. Standartinis USB kabelis Echo Blaster 128 EXT-1Z Kit rinkiniui, vidinis USB kabelis 

Echo Blaster 128 INT-1 Kit rinkiniui 
7. Maitinimo šaltinis (atitinkantis medicinos įrenginių reikalavimus, 100-220 V, 50/60 Hz, 

tik Echo Blaster 128 EXT-1Z Kit rinkiniui) 
8. Maitinimo kabelis (tik Echo Blaster 128 EXT-1Z Kit rinkiniui) 
9. Ultragarsinis zondas(-ai) (tipas(-ai) ir kiekis – pagal pirkėjo užsakymą) 
10.  PCI ir USB 2.0 magistralių arba PCMCI ir USB 2.0 magistralių suderinimo įtaisas 

(pagal pirkėjo užsakymą) 

1.3. Apie sistemos programinę įrangą 
 

Viena sudėtinių diagnostinės sistemos dalių – ją valdanti programinė įranga Echo 
Wave. TELEMED tiekia sistemą su naujausios versijos programine įranga Echo Wave ir 
tvarkyklių paketu. Šiai programinei įrangai naudojamos unikalios technologijos yra įmonės 
TELEMED intelektinė nuosavybė. Naujausios versijos programinę įrangą galima parsisiųsti 
iš tinklalapio http://www.telemed.lt. 

1.4. Techniniai duomenys 
  

Zondo 
laikiklis Zondas 

 

Instrukcijos Vidinis 
USB kabelis 

CD-ROM 
 diskas su 

progr.įranga 
 

Pluošto 
formuotuvas 

http://www.telemed.lt
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Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z Kit rinkinio techniniai duomenys pateikti 1 
lentelėje. 

 
1 lentelė 
 PAGRINDINĖS CHARAKTERISTIKOS 

Vaizdo pateikimo režimai 

• B  
• B+B  
• B+M  
• M  
• Pristabdymo (FREEZE) režimas  
• Galimybė sumažinti žvalgos kampą (6 reikšmės), 

kad būtų gaunamas didžiausias galimas kadrų 
dažnis 

Žvalgos būdai 
• Tiesinis  
• Iškilasis  
• Mikroiškilasis 

Vaizdas 

• 512x512 vaizdo elementų 
• Realieji 256 pilkumo laipsniai 
• Echoskopiniame vaizde realiuoju laiku 

atvaizduojami visi judesiai, galima gauti iki 60 kadrų 
per sekundę 

Žvalgos gylis cm 

• 4.5 
• 6 
• 9 
• 12 
• 15 
• 18 
• 21 
• 25 

Zondai 

• 128 elementų zondai (galima naudoti 31 tipo 
zondus): 
o 3.5 MHz 
o 5.0 MHz 
o 7.5 MHz 
o 9.0 MHz 
o daugiadažniai 

• Automatinis prijungto zondo tipo atpažinimas 
• 1 zondo prievadas 

Matavimai 

• Kelis matavimo žymių rinkinius galima valdyti pele, 
rutuliniu manipuliatoriumi, klaviatūra 

• B režimo vaizde galima matuoti tiesių atkarpas, 
plotą ir perimetrą (aproksimuojant elipse arba 
laisvai nupiešiant kontūrą), kampus 

• M režimo vaizde nenutrūkstamai rodomi atstumo, 
laiko, krypties koeficiento, širdies pulso matavimo 
rezultatai 
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Skaičiavimai Akušeriniai, ginekologiniai, kardiologiniai  

Signalizacija 3 spalvų šviesinis sistemos būsenos rodytuvas  

Spausdinimas  Kompiuterinės sistemos spausdintuvu  

Internetas  Tiesioginio siuntimo elektroniniu paštu funkcija (pridėjus 
echoskopinio vaizdo ar filmo rinkmeną)  

Animacinės kadrų sekos 
įrašymas ir atkūrimas 
(filmavimas) 

• Į atmintį galima įrašyti iki 1024 kadrų  
• Įrašymo, stabdymo, atkūrimo, kadro pasirinkimo 

valdymo įtaisai 
• Ultragarsinio filmo rinkmenos įrašymas į diską  
• Optimizuotas rinkmenos dydis (suglaudžiama, 

tačiau šiek tiek suprastėja kokybė)  
• Neoptimizuotas rinkmenos dydis (geriausia 

įmanoma vaizdo kokybė)  
• Ultragarsinio filmo rinkmenos įkeltis iš disko 

TV išėjimas  Standartinis per AK vaizduoklio adapterį (pagal užsakymą)  

Echoskopinių vaizdų atmintis Bet kurio iš 16 paskutinių pristabdytų vaizdų peržiūra, 
iškvietimas, išsaugojimas  

Grafinė vartotojo sąsaja 

• Iš anksto užprogramuotų spalvų schemų rinkinys, 
galimybė paderinti pagal vartotojo poreikius  

• Vartotojui patogūs atsiveriantys meniu ir dialogo 
langai 

• Galimybė užprogramuoti ir saugoti vaizdo kūrimo 
konfigūracijas, tinkamas panaudoti tam tikrais 
klinikiniais atvejais  

• Galimybė tyrimo komentarą išsaugoti su vaizdu bei 
kaip šabloną, po to reikiamą šabloną rasti ir 
iškviesti 

• Galimybė į vaizdą įterpti anatominę piktogramą, 
kurioje nurodoma ultragarsinio zondo vieta, 10 
įvairių piktogramų 

• Galimybė naudoti įvairias kalbas 

FOKUSAVIMAS 
Analoginis pluošto 
formuotuvas 32 kanalų 

Kintamas židinys Iki 4 taškų 
Dinaminis fokusavimas 
siuntimo ir priėmimo režimu Iki 8 taškų / zonų 

Nekintamas židinys Yra 

Multi-Line (Daugelio eilučių) 
technologija  

192 (256 – didelio eilučių tankio režimu) realiųjų 
ultragarsinių eilučių. 

Skaitmeninis fokusavimas 
siuntimo režimu  Yra 
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Gamykloje užprogramuoti 
židinių rinkiniai Yra 

SIGNALO APDOROJIMAS 

Preliminarinis apdorojimas 

• TGC (Laikinis stiprumo kompensavimas) – 5 zonos 
kiekviename gylyje 

• Dinaminės srities reguliavimas – 8 laipsniai 
• Suminio stiprinimo reguliavimas – 16 laipsnių 
• M režimo skleidimo spartos reguliavimas – 1-16 s 

periodas 
• Akustinės galios reguliavimas – 256 lygiai, 10-100% 

Paskesnis apdorojimas 

• Kadrų vidurkinimas pasirinkus norimą 
suvidurkinamų kadrų skaičių 

• Spalvų apdorojimas 
• Skaisčio, kontrasto, kontrastingumo koeficiento 

reguliavimas 
• Vaizdo apvertimas aplink vertikalią ir (arba) 

horizontalią ašį 
• Negatyvinis ir pozityvinis vaizdas 
• Intelektualusis vaizdo padidinimas realiuoju laiku ir 

laisvasis rankinis padidinimas 
• Dvitiesis interpoliavimas 
• Vaizdo ryškumo reguliavimas – 5 laipsniai 

ASMENINIS KOMPIUTERIS  
Sąsaja USB 2.0  

Ultragarso apdorojimo 
programinė įranga 

• Pluošto formuotuvo ir zondų tvarkyklių paketas 
• Praplečiamos aparatinės programinės priemonės 
• Programinė įranga Echo Wave  
• SDK dokumentacija / kodo pavyzdys (tiekiama 

pagal susitarimą) 
Kompiuterio rūšis IBM PC suderinamas kompiuteris 
Operacinė sistema Windows XP® 
MATMENYS, MASĖ 
Matmenys (P x G x A) mm 146 x 185 x 85 
Masė kg 2 
MAITINIMAS 

Įėjimo parametrai 

• Echo Blaster 128 EXT-1Z Kit: rinkinys: +12 V iš 
išorinio maitinimo šaltinio, atitinkančio medicinos 
įrenginių reikalavimus, 1,5 A 

• Echo Blaster 128 INT-1 Kit: rinkinys: +12 V iš 
standartinės vidinės kompiuterio maitinimo linijos, 
1,5 A 

SAUGA 

Elektromechaninė sauga IEC601-1-2 Elektriniai medicinos įrenginiai, 1 dalis. 
Bendrieji saugos reikalavimai.  
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• Echo Blaster 128 EXT-1Z – išorinis maitinimas iš 
aprobuoto panaudoti medicinoje I klasės maitinimo 
šaltinio (adapterio) 

• Echo Blaster 128 INT-1 – I klasė 
• B tipas  

Elektromagnetinio 
suderinamumo / 
elektromagnetinių trukdžių 
standartai 

Europos standartas EN 55011:1998 (CISPR 
11:1999). Pramonės, mokslo ir medicinos (PMM) radijo 
dažnio įrenginiai. Radijo trikdžių charakteristikos. 
Leidžiamosios ribos ir matavimo metodai. 

Ultragarso poveikis 

CEI/IEC 61157: 1992. Tarptautinė elektrotechnikos 
komisija. Medicinos diagnostinių ultragarsinių įrenginių 
akustinio išėjimo deklaravimo reikalavimai. 

AIUM/NEMA: Šiluminių ir mechaninių akustinio 
išėjimo rodiklių rodymo realiuoju laiku diagnostiniuose 
ultragarsiniuose įrenginiuose standartas.1992. 

DARBINĖ APLINKA 

Norminės darbo sąlygos 

Aplinkos temperatūra: 10 - 45 °C 
Santykinis drėgnumas: ne didesnis kaip 85 % 
Atmosferos slėgis:  70 - 106 kPa 
Maitinimo tinklas  220 V ± 10 % / 50 Hz ± 2 % 
arba    110 V ± 10 % / 60 Hz ± 2 % 
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2. SAUGA 
 

Šį skyrių perskaitykite prieš pradėdami naudoti diagnostinę sistemą. Šio skyriaus 
reikalavimai taikomi ultragarsinei sistemai, zondams, reikmenims ir išoriniams įrenginiams. 

2.1. Apsauga nuo elektros 
 

Sistema atitinka reikalavimus, keliamus šios paskirties medicinos įrenginiams, bei 
atitinka standarto IEC 601-1 saugos reikalavimus, nustatytus B tipo I klasės įrenginiams, 
maitinamiems iš vidinio šaltinio (arba, žvalgytuvo Echo Blaster 128 EXT-1Z atveju, – 
įrenginiams, maitinamiems iš aprobuoto panaudoti medicinoje išorinio I klasės maitinimo 
šaltinio). 

 

PASTABA. 
 Visi asmenys, kompiuterinę įrangą prijungiantys kaip medicininį 
prietaisą, atlieka medicininės sistemos konfigūravimą ir todėl atsako už 
visos sistemos ir IEC 601-1-1 reikalavimų atitikimą. Ar asmeninis 
kompiuteris atitinka IEC 601-1 reikalavimus, daugiausia lemia jo 
apsaugos nuo elektros lygis. Standartinio AK maitinimo blokas tikriausiai 
neatitinka IEC 601-1 apsaugos nuo elektros reikalavimų dėl kelių 
priežasčių, pavyzdžiui, dėl didelės nuotėkio srovės ir nepakankamo 
dielektrinio atsparumo. 
 Galimas šios problemos sprendimas – kompiuterį ir kompiuterio 
vaizduoklį maitinti per 1:1 transformatorių, kurio izoliacija atitinka 
reikalavimus, keliamus medicinos įrenginiams, o konstrukcija atitinka IEC 
60601-1. Geriausias sprendimas – naudoti asmeninį kompiuterį, 
sertifikuotą pagal visus atitinkamus IEC 601-1 reikalavimus. 
 Visa sistema (įskaitant vaizduoklį ir kitas prijungtas dalis) turi būti 
įrengta taip, kad atitiktų IEC 601-1-1. Kilus abejonių kreipkitės į vietos 
atstovybės techninio aptarnavimo skyrių.  
 Pabrėžiame, kad bet kuriuo atveju naudojamas AK turi būti 
aprobuotas pagal informacinių technologijų (IT) įrenginių saugos 
reikalavimus, pavyzdžiui, pagal standartą IEC 60950 arba jo nacionalinį 
atitikmenį. 

Elektros parametrai nurodyti toliau, taip pat jie nurodomi užpakalinėje žvalgytuvo 
sienelėje. 

Kad išvengtumėte elektros šoko, naudokite tik komplekto maitinimo kabelius ir juos 
junkite tik prie tinkamai įžemintų maitinimo tinklo lizdų. Nenaudokite adapterių, per kuriuos 
trijų kaiščių šakutę būtų galima prijungti prie dviejų skylių lizdo, nes dėl to neveiks 
apsauginis įžeminimas. Sistemą reikia maitinti iš tinklo, kurio įtampa ne mažesnė ir ne 
didesnė už atitinkamas leistinas ribines vertes.  

Jeigu žvalgytuvą reikia perkelti, arba jeigu jis ilgam išjungiamas, jį reikia atjungti nuo 
maitinimo tinklo. Įjungę žvalgytuvą, neišjunkite maitinimo iki bus užbaigta kompiuterio 
operacinės sistemos ir ultragarsinės sistemos programinės įrangos įkelties procedūra. Ši 
procedūra truks 1-2 min. 

Kad išvengtumėte elektros šoko ir gaisro pavojaus, 
• prieš pradėdami naudoti zondą, patikrinkite jo priekinį paviršių, korpusą ir kabelį. 

Nenaudokite zondo, jeigu jis arba jo kabelis pažeistas; 
• prieš pradėdami valyti sistemą, būtinai atjunkite nuo sistemos kintamosios srovės 

maitinimo šaltinį;  
• nenaudokite zondo, jeigu jis buvo panardintas į valomąjį ar dezinfekavimo skystį 

giliau negu nurodyta; 
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• reguliariai apžiūrėkite maitinimo šaltinį, kintamosios srovės maitinimo kabelį ir šakutę 
– patikrinkite, ar jie nėra pažeisti; 

• naudokite tik TELEMED rekomenduotus reikmenis ir išorinius įrenginius. 
 

 

DĖMESIO!  
 Kad išvengtumėte elektros šoko pavojaus, neatidarykite įrenginio ir 
blokų dangčių. Įrenginyje nėra jokių dalių, kurias jums leidžiama taisyti. 
Nustatę gedimą kreipkitės į TELEMED techninės priežiūros skyrių arba į 
artimiausią įgaliotą vietos prekybos atstovą.  

2.2. Įrenginių apsauga 
 
Ultragarsinę sistemą, zondą, reikmenis saugokite nuo mechaninių ir kitokių 

pažeidimų. Nepamirškite, kad 
• per stipriai perlenkus ar persukus kabelius, sistema gali nustoti veikusi arba gali 

funkcionuoti su pertrūkiais; 
• sistemą galima sugadinti, netinkamai valant arba dezinfekuojant. Kaip reikia valyti ir 

dezinfekuoti sistemą, aprašyta atitinkamame šio vadovo skyriuje; 
• nė vienos sistemos dalies valymui neleidžiama naudoti skiediklių, benzeno, 

abrazyvinių valomųjų priemonių; 
• sistemos dalis reikia saugoti, kad nepatektų skysčių; 
• sistema gali sugesti dėl netinkamo montavimo, sujungimo, konfigūracijos nustatymo 

ir maitinimo iš netinkamo maitinimo šaltinio. 
 

 

DĖMESIO! 
 Netinkamai naudojami ir laikomi zondai gali būti pažeisti! 
Nesilaikant pirmiau nurodytų taisyklių, galima sužeisti pacientą ar 
sugadinti įrangą! 

2.3. Biologinė sauga 
 

Kad būtų užtikrinta biologinė sauga, 
• nenaudokite sistemos, jeigu ji funkcionuoja su klaidomis ar nestabiliai; 
• nenaudokite sistemos, jeigu žvalgos procesas vyksta su pertrūkiais – tai gali reikšti, 

kad sugadinta techninė įranga ir reikia pašalinti gedimus prieš panaudojant sistemą 
toliau; 

• nenaudokite sistemos, jeigu vaizduoklio ekrane klinikinio vaizdo zonoje arba už jo 
ribų matomi artefaktai. Tai reiškia, kad netinkamai veikia techninė ir (arba) 
programinė įranga. Gedimus reikia pašalinti prieš panaudojant sistemą toliau; 

• ultragarsinio tyrimo procedūras atlikite taikydami kuo mažesnes apšvitinimo dozes, 
su kuriomis tyrimo sąlygomis dar galima gauti tinkamos kokybės echoskopinį vaizdą.  

 

 

DĖMESIO! 
 Pastebėję, kad įranga kelia (ar spėjama, kad gali sukelti) pavojų 
paciento saugumui, turite nedelsdami apie tai pranešti vietos prekybos 
atstovui ir gamintojui (atskiri Europos vartotojai turi pranešti EB atstovui, 
nurodytam užpakalinėje sienelėje).  

2.4. Ultragarsinių bangų poveikis 
 

Diagnostinėje sistemoje naudojamos 3,5 - 7,5 MHz dažnio ultragarsinės bangos. Šių 
dažnių ultragarsinės bangos nusilpsta ore, todėl su jomis siejamus matavimus galima atlikti, 
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pavyzdžiui, vandenyje. Zondo siunčiamų ultragarsinių bangų galia labai maža (vidutinis 
intensyvumas mažesnis negu 100 mW/cm²) ir atitinka Tarptautinės elektrotechnikos 
komisijos IEC 1157 standarto (įtrauktas į AIUM/NEMA standartus) reikalavimus, todėl 
ultragarsinio apšvitinimas nekenkia žmogaus sveikatai (reikia vengti per didelių be reikalo 
dozių).  
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3. ŽENKLINIMAS  
 
2 lentelėje pateikiama informacija apie duomenis, nurodomus ant įrenginių (saugos 

lentelėse ir kt.). 
2 lentelė 

ŽYMĖTINĖ 
LENTELĖ / 
SIMBOLIS 

APIBŪDINIMAS VIETA 

Identifikavimo ir 
norminių verčių 

lentelė 
 

• Gamintojo pavadinimas ir adresas. 
• Modelis. 
• Serijos numeris. 
• Elektros maitinimo norminės vertės. 
• EB atstovas. 

Užpakalinė sienelė 

Tipo/klasės lentelė Nurodomas saugos ar apsaugos laipsnis. Užpakalinė sienelė (šalia 
norminių verčių lentelės) 

 

"DĖMESIO!" – Vartotojas įspėjamas apie 
tai, kad techninėje literatūroje, pridedamoje 
prie įrenginio, yra svarbių valdymo ir 
priežiūros nurodymų. 

Užpakalinė sienelė 
(surinkta sistema), 
pluošto formuotuvo 
dangtis (rinkinys) 

 

B tipo įrenginio simbolis pagal IEC 878-
02-03 (žmogaus siluetas) nurodo, kad 
įrenginys atitinka tam tikrą apsaugos nuo 
elektros šoko laipsnį, ypač taikoma 
NUOTĖKIO SROVEI ir APSAUGINIO 
ĮŽEMINIMO PRIJUNGIMUI (jeigu yra). 

Išorėje 
(zondo išėjime) 

 

 
Maitinimo jungiklio įjungimo padėtis Ant surinktos sistemos 

maitinimo jungiklio 

 
Maitinimo jungiklio išjungimo padėtis Ant surinktos sistemos 

maitinimo jungiklio 

 
CE ženklas 

Užpakalinė sienelė 
(norminių verčių 

lentelėje) 

 

Maitinimo nuolatine srove įėjimas 
Echo Blaster 128 EXT-
1Z pluošto formuotuvo 

užpakalinė sienelė 

 
USB jungtis Užpakalinė sienelė 
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4. SISTEMOS APŽVALGA 
 

Šiame skyriuje pateikiama svarbiausia informacija apie žvalgymo sistemas, 
sukuriamas naudojant Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z Kit rinkinį. 

Sudėtinės sistemos dalys (žr. 3 pav.): 
• Pluošto formuotuvas 
• Ultragarsinis zondas 
• Asmeninis kompiuteris (stalinis, knyginis, planšetinis) 
• Baterija / Išorinis maitinimo šaltinis (pagal užsakymą). 

 

 
 
 

3 pav. 
Echo Blaster 128 grupės sistemos skirtos darbui su 32 kanalų daugiaelemenčiais 

zondais. Kanalų skaičius nurodo elementų, naudojamų vienai echoskopinei eilutei sukurti, 
didžiausią galimą skaičių. Bendras nepriklausomų zondo elementų skaičius – iki 128. 

4.1. Funkcionavimo principas 
 

Ultragarsinės diagnostinės sistemos funkcionavimas pagrįstas ultragarsinių bangų 
atsispindėjimu nuo ribų, skiriančių nevienodos akustinės pilnutinės varžos audinius. 
Ultragarsinės bangos, siunčiamos zondo galvutės, spinduliuojamos į paciento kūną. 
Sklindančios ultragarsinės bangos atsispindi nuo tam tikrų rūšių audinių ir jų išorinių 
paviršių. Dalis atspindėtos spinduliuotės grįžta į zondo galvutę ir po detektavimo bei 
stiprinimo atvaizduojama vaizduoklio ekrane kaip įvairaus skaisčio vaizdo elementų 
kombinacija – taip sukuriamas echoskopinis vaizdas. 

4.2. Sudėtinės dalys ir modifikacijos 
 

 

USB 2.0 magistralė 

Zondas 

Stalinis AK 
Knyginis AK 

Planšetinis AK 

+12V 

Windows 
 XP  

 

Baterija 
Išorinis maitinimo šaltinis 
AK maitinimo magistralė 

PLUOŠTO FORMUOTUVAS 
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Visų Echo Blaster 128 grupės ultragarsinių žvalgytuvų pagrindas yra Echo Blaster 
128 INT-1Z / EXT-1Z Kit rinkinys, skirtas naudoti su IBM PC suderinamu asmeniniu 
kompiuteriu.  

Naudojant Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z Kit rinkinį, gaunamos tokios įrangos 
modifikacijos: 

• Echo Blaster 128 INT-1Z (vidinis – montavimui standartiniame kompiuterio korpuse); 
• Echo Blaster 128 EXT-1Z Kit (išorinis – atskiras įrenginys, statomas šalia asmeninio 

kompiuterio); 
• Echo Blaster 128 PC-1Z žvalgytuvas (Echo Blaster 128 INT-1Z Kit rinkinys, įtaisytas 

į asmeninį kompiuterį); 
• Echo Blaster 128 PC-1Z Portable (Echo Blaster 128 INT-1Z Kit rinkinys, įtaisytas į 

nešiojamąjį lagaminėlį su skystakristaliu ekranu) 
 

Visos kitos šių žvalgytuvų ir rinkinių charakteristikos nesiskiria. Detalesnes visų 
galimų modifikacijų charakteristikas rasite tinklalapyje http://www.telemed.lt. 
 

4.2.1.  Pluošto formuotuvas 
 

Pluošto formuotuvas atlieka šias funkcijas: 
• generuoja elektrinius impulsus zondui sužadinti; 
• preliminariai stiprina ultragarsinius echoskopinius signalus; 
• kompensuoja ultragarso silpimą, priklausantį nuo sklidimo kelio (gylio); 
• keičia priimtų signalų seką ir juos fokusuoja pritaikydamas atitinkamas delsas; 
• perkelia praleidžiamojo juostinio filtro centrinį dažnį pagal dažnio slinktį, 

atsirandančią dėl bangų sklidimo iki tam tikro gylio ir atgal; 
• logaritminiu stiprintuvu suspaudžia ultragarsinį signalą, detektuoja echoskopinio 

signalo gaubtinę. 
 

4.2.2.  Zondas 
 
Zondas – tai pjezoelektrinis keitiklis, kuris spinduliuoja akustinius impulsus, skirtus 

terpės tyrimui, ir naudojamas tiek siuntimui, tiek priėmimui, t. y. zondas veikia atspindėtų 
impulsų režimu. Zondą veikianti įtampa virsta ultragarsine spinduliuote (atvirkštinis 
pjezoelektrinis reiškinys). Akustinį impulsą kūno audiniai iš dalies sugeria, o iš dalies 
atspindi – tai priklauso nuo audinių struktūros. Atspindėtas akustinis signalas priimamas to 
paties zondo ir transformuojamas į įtampos signalą (tiesioginis pjezoelektrinis reiškinys). 

Zondas turi 128 pjezoelektrinius elementus. Ant zondo korpuso yra reljefinė ar 
spalvinė žymė žvalgos krypčiai nurodyti. 
 

4.2.3.  Asmeninis kompiuteris 
 

Visos valdymo operacijos atliekamos naudojantis kompiuterio klaviatūra bei pele 
(arba rutuliniu manipuliatoriumi ar jutikline planšete). 

Visi ultragarsinio tyrimo duomenys ir programinės įrangos sąsaja atvaizduojami 
SVGA vaizduoklyje (skystakristaliame ekrane). 

4.3. Jungtys ir rodytuvai 
 

http://www.telemed.lt
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4 pav. Echo Blaster 128 EXT-1Z 
pluošto formuotuvo priekinis 
vaizdas. 
 
Status Indicator – Būsenos 
rodytuvas 
Probe Connector – Zondo jungtis 

 
 

5 pav. Echo Blaster 128 EXT-1Z 
pluošto formuotuvo užpakalinis 
vaizdas. 
 
USB Socket – USB lizdas 
+12V DC Power – +12V DC 
maitinimo lizdas 
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6 pav. Echo Blaster 128 INT-1Z 
pluošto formuotuvo priekinis 
vaizdas. 
 
Probe Connector – Zondo jungtis 
Status Indicator – Būsenos 
rodytuvas 

 
 

7 pav. Echo Blaster 128 INT-1Z 
pluošto formuotuvo užpakalinis 
vaizdas. 
 
USB Socket – USB lizdas 
Computer Power Inlet – Maitinimo 
iš kompiuterio lizdas 

 

 

SVARBI PASTABA. 
 Rinkinys ECHO BLASTER 128 INT-1Z / EXT-1Z KIT iš dalies 
maitinamas iš kompiuterio, prie kurio yra prijungtas, per USB jungtį. 
 Kad būtų patenkinti IEC 601.1 reikalavimai, kiekviena kompiuterinė 
įranga, prijungiama prie ECHO BLASTER 128 INT-1Z / EXT-1Z KIT rinkinio 
USB sąsajos, turi būti sertifikuota pagal TEK standartus (pvz., IEC 950), o 
jos konfigūracija turi būti nustatyta taip, kad atitiktų IEC 601-1-1. Visi 
asmenys, kompiuterinę įrangą prijungiantys prie šios sąsajos, yra laikomi 
atliekantys medicininės sistemos konfigūravimą ir todėl atsako už tai, kad 
visa sistema atitiktų IEC 601-1-1 reikalavimus. Kilus abejonių kreipkitės į 
vietos atstovybės techninio aptarnavimo skyrių. 

4.4. Suderinami išoriniai įrenginiai 
 

Echo Blaster 128 grupės žvalgytuvai gali būti naudojami drauge su standartine 
asmeninių kompiuterių įranga: 

• PS/2 pele 
• PS/2 klaviatūra 
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• SVGA vaizduokliu 
• lazeriniu 600 dpi spausdintuvu (geriausiai HP spausdintuvai), pagal užsakymą 

4.5. Būsenos rodytuvas 
 

Daugiaspalvis šviesinis rodytuvas, sumontuotas priekinėje sienelėje, nurodo 
sistemos būseną: 

• RAUDONAS – neprijungtas zondas arba neįrengtos zondų tvarkyklės; 
• GELTONAS – pristabdymo (FREEZE) režimas; 
• ŽALIAS – žvalgos (SCAN) režimas.  
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5. ĮRENGIMO REIKALAVIMAI 
 

• Ultragarsinį žvalgytuvą reikia statyti specialiai skirtoje patalpoje, pavyzdžiui, 
ultragarsinių tyrimų laboratorijoje, kurios plotas ne mažesnis kaip 10 m2. Langai turi 
būti uždengti taip, kad patalpoje būtų sudarytas tam tikras sklaidusis apšvietimas.  

• Reikia naudoti gamintojo tiekiamus maitinimo laidus bei kitus reikmenis arba tokios 
pat rūšies, kaip nurodyta techniniuose duomenyse. 

• Kad įranga tinkamai ir efektyviai veiktų, naudokite rinkinį, sukomplektuotą pagal 
gamintojo rekomendacijas. 

• Neprijunkite prie to paties maitinimo tinklo per daug elektros prietaisų, nes dėl to 
prietaisas gali prastai veikti ir net sugesti. 

• Prietaisas, prijungtas prie maitinimo tinklo, lieka prijungtas prie įtampos net ir po to, 
kai išjungiamas maitinimas. 

• Vartotojui neleidžiama atlikti jokių ultragarsinio žvalgytuvo pakeitimų – dėl to 
vartotojas netenka garantijos. 

• Žvalgytuvą atjunkite nuo maitinimo šaltinio, 
o pastebėję, kad yra pažeistas maitinimo kabelis, 
o prietaisui nukritus, 
o prietaisui netinkamai veikiant, 
o išgirdę neįprastų garsų ar pastebėję dūmus. 

• Žvalgytuvui sugedus dėl netinkamo naudojimo, vartotojas netenka garantijos. 
• Prietaisą saugokite nuo šiluminių smūgių. 
• Prietaisą perkėlę iš šaltos aplinkos į šiltą, palaukite 0,5 – 1 valandą prieš įjungdami 

prietaisą, nes ant elektroninių dalių gali susikondensuoti drėgmė. 
• Prietaiso nepastatykite arti drėgmės šaltinių ir nenaudokite labai drėgnose vietose. 
• Prietaisui valyti nenaudokite suslėgtojo oro ar vakuumo. 
• Prietaisą saugokite nuo kritimo, smūgių, vibracijos. 
• Rūpestingai naudokitės ultragarsiniu zondu. Po tyrimo nuo zondo reikia nuvalyti gelį 

ir teršalus. Nenaudokite agresyviųjų chemikalų. Jei nenaudojate zondo, žvalgytuvą iš 
karto perjunkite į pristabdymo režimą – padidės zondo eksploatavimo trukmė. 

• Pakeisti zondą galima tik įjungus pristabdymo režimą arba išjungus maitinimą. 
• Ultragarsinės bangos sunkiai sklinda ore ir dujose, esančiuose kūne. Jeigu tarp 

zondo ir odos yra oro, tyrimas gali būti neįmanomas. 
o Todėl reikia naudoti akustinę rišamąją medžiagą (specialų gelį, alyvų aliejų, 

skystą parafiną ir pan.), kad zondas prisišlietų prie odos. 
o Negalima tirti organų, kuriuose yra oro ar dujų, pavyzdžiui, plaučių. 

• Ultragarsinio diagnozavimo kokybė priklauso nuo apžvelgiamo pjūvio vietos. 
o Prieš pradėdami tyrimą, pagalvokite, kur turi būti zondo apžvelgiamas pjūvis, 

kad tiriamąją sritį tiksliai nustatytų ultragarsinė sistema. 
• Jei kils klausimų ar pasiūlymų dėl naudojamos diagnostinės sistemos, kreipkitės į 

bendrovę TELEMED. 
 

 

PASTABOS: 
 Šiame tekste sąvoka „žvalgos režimas” reiškia vaizdo kūrimo 
procesą, kai vaizduoklio ekrane rodomas vaizdas, sukuriamas kaip 
ultragarsinio zondo atliekamo ultragarsinių bangų siuntimo (objekto 
apšvitinimo) ir aido, t. y. atspindėtų bangų, priėmimo (objekto aptikimo) 
rezultatas.  
 Sąvoka "pristabdymas" reiškia apšvitinimo ir aptikimo proceso 
nutraukimą. Ultragarsinio zondo ir keitiklio grandinės įjungiamos ir 
išjungiamos žvalgos ir pristabdymo režimų perjungimo mygtuku. 
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6. SISTEMOS MONTAVIMAS 
6.1. Sistemos reikalavimai ir Windows konfigūracijos nustatymas 
 

 

SVARBI PASTABA. 
 Pastebėta, kad esant tam tikroms kompiuterių konfigūracijoms 
Windows 2000 netinkamai funkcionuoja su USB 2.0 tvarkyklėmis. 
Windows XP operacinės sistemos USB tvarkyklės stabilesnės ir 
patikimesnės. Todėl mes rekomenduojame su Echo Blaster 128 grupės 
žvalgytuvais naudoti Windows XP. 

 
Mes rekomenduojame tokią asmeninio kompiuterio konfigūraciją: 

• IBM PC suderinamas stalinis, knyginis ar planšetinis asmeninis kompiuteris; 
• pagrindinė plokštė Intel lustų rinkinio pagrindu su įtaisytu USB 2.0 valdikliu; 
• centrinis procesorius (CPU) Pentium 4/Celeron/Centrino 1,2 GHz ar geresnis su 

400/533/800 MHz funkcijų sistemos bloku (FSB); 
• 128 MB ar didesnės talpos DDR RAM 
• 10 MB nepanaudota standžiojo disko sritis; 
• SVGA vaizduoklis, kurio skiriamoji geba 800x600 ar 1024x768 vaizdo elementų; 
• AGP vaizdoklio adapteris su 8 MB vaizdų atmintimi; 
• Windows XP, įrengta su naujausiais sistemos pataisų paketais (Service Packs) ir Hot 

Fix; 
• įrengtas DirectX 8.0 ar naujesnės versijos paketas; 
• vaizduoklis, sertifikuotas pagal TCO'92, TCO'95 arba TCO'99; 
• kompiuterio maitinimo šaltinis, sertifikuotas pagal UL / CSA / TÜV / CE. 

 
6.1.1.   Kaip patikrinti techninę įrangą naudojantis langu 

DEVICE MANAGER 
 

Įrengiant Windows arba Echo Blaster 128 grupės žvalgytuvus ir zondus, gali prireikti 
kartais patikrinti, kaip įrengtos tvarkyklės. Tai atliekama naudojantis paslaugų programa 
Device Manager (Įrenginių administratorius). 
 

• Kompiuterio darbalaukyje 
raskite piktogramą My 
Computer (žr. 8 pav.). 

 
8 pav. 
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• Piktogramą My Computer 
spustelkite dešiniuoju 
pelės klavišu. 

 
• Atsivers meniu (žr. 9 

pav.). 
 

• Pasirinkite meniu punktą 
Properties. 

 

 
9 pav. 

• Ekrane atsivers langas 
System Properties 
(Sistemos savybės – žr. 
10 pav.). 

 
• Pasirinkite kortelę 

Hardware (Techninė 
įranga). 

 
• Spustelkite mygtuką 

Device Manager. 
 

 
10 pav. 
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• Ekrane atsivers langas 
Device Manager. 

 
• Šio lango pavyzdys 

pateiktas 11 pav. 
 
Pastaba. Tai tik pavyzdys. Jūsų 
kompiuterio techninės įrangos 
komplektas gali būti kitoks. 

 
11 pav. 

• Jeigu Device Manager 
lange bus nurodytas 
neįrengtas įrenginys su 
klaustuko ? simboliu 
(nežinomas įrenginys), 
reikės atlikti visą jo 
įrengimo procedūrą. 

 
• Netinkamai įrengto 

įrenginio pavyzdys 
pateiktas 12 pav. 

 
12 pav. 
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• Jeigu Device Manager 
lange bus nurodytas 
įrenginys su šauktuko ! 
simboliu, tai reikš, kad 
kompiuteryje yra išteklių 
konfliktas. 

 
• Įrenginio, kurio 

konfigūravimas atliktas 
netinkamai, pavyzdys 
pateiktas 13 pav. 

 
13 pav. 

 
6.1.2.   Windows XP konfigūracijos nustatymas 

 

 

SVARBI PASTABA. 
 

Šis skirsnis – labai svarbi Vartotojo vadovo dalis. Jį perskaitykite 
labai įdėmiai. 
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• Patikrinkite, ar tinkamai įrengtos 
naujausios jūsų naudojamo vaizdų 
adapterio tvarkyklės (žr. 14 pav.). 

 
 

 
14 pav. 

 
• Įrenkite naujausios versijos programinę įrangą DirectX. Naujausia DirectX bibliotekos 

angliška versija įrašyta į komplekto pastoviosios atminties kompaktinį diską (CD-
ROM) (katalogas ..\Utilities\DirectX) arba gali būti parsisiųsta per interneto tinklą iš 
http://www.microsoft.com/directx/. 

 
• Pagal standartinę nuostatą Windows XP negali būti panaudojamas su High-Speed 

USB 2.0 sąsaja. Kad toks darbas būtų galimas, reikia įrengti Windows XP sistemos 
pataisų paketą Service Pack 1 arba Service Pack 2. Angliška Service Pack 1 versija 
įrašyta į komplekto pastoviosios atminties kompaktinį diską (CD-ROM) (katalogas 
..\Utilities\Windows XP Updates\WindowsXP SP1). Be to, Service Pack 1 ir Service 
Pack 2 galima parsisiųsti iš tinklalapio http://www.microsoft.com/. 

 
Jeigu Windows XP SP1, Windows XP SP2, Service Pack 1 arba Service Pack 2 for 

Windows XP jau įrengtas, nereikia nieko daryti. Toliau nurodyta, kaip patikrinti, ar yra 
įrengtas paketas Service Pack 1 arba Service Pack 2. 
 

• Kompiuterio darbalaukyje 
raskite piktogramą My 
Computer (žr. 15 pav.). 

 
 

15 pav. 

http://www.microsoft.com/directx/
http://www.microsoft.com/
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• Piktogramą My 
Computer spustelkite 
dešiniuoju pelės klavišu. 

 
• Atsivers meniu (žr. 16 

pav.). 
 

• Pasirinkite meniu punktą 
Properties. 

 

 
16 pav. 

 

• Jeigu matysite užrašą 
Service Pack 1 arba 
Service Pack 2, tai reikš, 
kad Service Pack 1 arba 
Service Pack 2 jau 
įrengtas, naujo ar 
pakartotinio įrengimo 
atlikti nereikia (žr. 17 
pav.). 

 

 
17 pav. 
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• Patikrinkite, ar tinkamai 
įrengtos USB 2.0 sąsajos 
tvarkyklės (žr. 18 pav.). 

 

 
18 pav. 
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19 pav. 

 

 
20 pav. 

Jeigu USB tvarkyklės nėra tinkamai 
įrengtos (žr. 19 pav.), ... 

…atlikite atnaujinimo (Update Driver...) procedūrą 
(žr. 20 pav.). 

 
• Windows XP ir Windows XP + Service Pack 1 turi keletą kritinių USB klaidų (trikčių). 

Šioms klaidoms nustatyti reikia įrengti Hot Fix, kaip nurodyta Microsoft Knowledge 
Base Article KB822603. Daugiau informacijos apie šį atnaujinimą rasite internete 
adresu: 
 http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;822603 
 
KB822603 atnaujinimo programa visoms kalboms įrašyta į komplekto pastoviosios 

atminties kompaktinį diską (CD-ROM) (katalogas ..\Utilities\Windows XP Updates\Windows 
XP-KB822603-x86). 
 

 

PASTABA.  
 KB822603 atnaujinimo programos įrengti nereikia, jeigu 
kompiuteryje įrengtas Service Pack 2 paketas. Atitinkamas atnaujinimas 
jau įtrauktas į Service Pack 2. 

 
 
 

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;822603
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• Vaizduoklio parametrui 
Screen resolution 
(Skiriamoji geba) 
nustatykite 800x600 arba 
1024x768 vertę (žr. 21 
pav.). 

 
 

• Parametrui Color depth 
(Spalvų gylis) nustatykite 
16, 24 arba 32 bitų vertę 
(žr. 21 pav.). 

 
21 pav. 

 
• Užblokuokite visas energijos taupymo funkcijas (Power saving features), kaip 

pavaizduota 22 ir 23 pav. 
 Pastaba. Knyginiuose ir planšetiniuose kompiuteriuose energijos taupymo funkcijos 
gali būti nustatomos kitoje meniu vietoje – žr. kompiuterio naudojimo instrukciją. 
 

 
22 pav. 

 
23 pav. 
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• Nustatykite elektroninio pašto programos (pavyzdžiui, Outlook Express) 
konfigūraciją, kad būtų galima naudotis tiesioginio echoskopinių vaizdų siuntimo 
elektroniniu paštu funkcija. 
Pastaba. Keisti elektroninio pašto programos konfigūracijos nereikia, jeigu jūs 

neplanuojate naudotis elektroniniu paštu arba jeigu kompiuteris neprijungtas prie interneto. 
 

 

SVARBI PASTABA. 
 Jeigu atlikote visas šiame skirsnyje nurodytas operacijas, galite 
pereiti prie kito skirsnio. Jei ne - reikia atlikti praleistas operacijas. 

6.2. Ultragarsinės techninės įrangos montavimas ir prijungimas 
 

Prieš pradėdami atlikti šiame skirsnyje aprašytas operacijas, perskaitykite šio 
Vartotojo vadovo skirsnius: 

• SAUGA  
• DARBINĖ APLINKA 
• ĮRENGIMO REIKALAVIMAI 

 
Nustatykite kompiuterio konfigūraciją pagal reikalavimus. Maitinimo kabelio jungtį su 

kontaktiniais lizdais prijunkite prie maitinimo jungties, jungtį su kontaktiniais kištukais – prie 
atitinkamos įtampos maitinimo lizdo, atitinkančio medicinos įrangos reikalavimus. 

 
6.2.1.  PCI ir USB 2.0 magistralių bei PCMCI ir USB 2.0 magistralių 

suderinimo įtaisai 
 
Jeigu jūsų kompiuteris neturi High-Speed USB 2.0 prievado, į kompiuterį reikės 

įstatyti PCI ir USB 2.0 magistralių (taikoma staliniam kompiuteriui) arba PCMCI ir USB 2.0 
magistralių (taikoma skreitiniam ar knyginiam kompiuteriui) suderinimo įtaisą, šitaip 
pagerinant kompiuterio funkcines savybes. Šis įtaisas gali būti įdėtas į komplektą pagal 
pirkėjo užsakymą. 

 
 
 
 

24 pav. 
 

 
25 pav. 

 
Tipiškas PCMCI ir USB 2.0 magistralių 
suderinimo įtaisas knyginiam kompiuteriui. 

Tipiškas PCI ir USB 2.0 magistralių 
suderinimo įtaisas staliniam kompiuteriui. 

 
Suderinimo įtaisą ir tvarkyklę įrenkite pagal gamintojo instrukcijos nurodymus. 
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6.2.2. ECHO BLASTER 128 INT-1Z KIT rinkinio montavimas ir 
prijungimas 

 
Šie techninės įrangos montavimo nurodymai pagrįsti tipine stalinio kompiuterio 

korpuso konstrukcija. Galima įsigyti ir kompiuterį su kitokios konstrukcijos korpusu. Prieš 
pradėdami montuoti techninę įrangą, perskaitykite naudojamo kompiuterio techninį vadovą. 

• Išjunkite kompiuterį, maitinimo kabelį atjunkite nuo maitinimo tinklo. 
• Atjunkite visus išorinius kabelius ir įrenginius. 

 

• Kompiuterio dangtį nuimkite, 
kaip nurodyta kompiuterio 
techniniame vadove (žr. 26 
pav.). 

 
 

 
26 pav. 

• Iš priekinės kompiuterio 
korpuso sienelės ištraukite 
akladangčius. 

 
• Pluošto formuotuvą įstatykite į 

diskasukių montavimui skirtas 
nišas (įstumkite iki galo tik kai 
prie formuotuvo bus prijungti 
visi kabeliai) (žr. 27 pav.). 

 

 
27 pav. 

 
• Jeigu tarp nišų yra laikikliai, juos atlenkite, kad būtų galima įstatyti pluošto 

formuotuvą (žr. 28 pav.). 
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28 pav. 

• Kompiuterio maitinimo bloko jungtį prijunkite prie pluošto formuotuvo maitinimo 
jungties. 

• Pluošto formuotuvą prie kompiuterio USB magistralės prijunkite 
o arba panaudodami vidinį USB kabelį, jeigu pagrindinė plokštė turi High-Speed 

USB 2.0 magistralę ir įtaisytą vidinę USB jungtį (skaitykite pagrindinės 
plokštės instrukciją), 

o arba panaudodami standartinį USB kabelį, jeigu pagrindinė plokštė turi USB 
2.0 magistralę ir tik išorinį prievadą (kabelį praveskite pro bet kurią tinkamą 
angą), 

o arba panaudodami standartinį USB kabelį, jeigu kompiuteryje yra įstatytas PCI 
ir USB 2.0 magistralių suderinimo įtaisas (panaudojus vidinį prievadą). 

 

• Pluošto formuotuvą įstumkite 
iki galo ir pritvirtinkite (iš abiejų 
pusių) (žr. 29 pav.). 

 

 
29 pav. 

• Laikinai atjunkite USB kabelį, kuriuo pluošto formuotuvas prijungtas prie USB 
prievado (kad būtų galima tinkamai įrengti tvarkykles). 

• Prijunkite maitinimo kabelį, vaizduoklį ir kitus išorinius įrenginius (žr. 30 pav.). 

Tvirtinamieji 
varžtai 

Laikikliai 
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30 pav. 

 
• NEĮJUNKITE kompiuterio. Pereikite prie programinės įrangos įrengimo pagal skirsnį 

6.3. Programinės įrangos, naudojamos su Windows XP, įrengimas. 
 

6.2.3. ECHO BLASTER 128 EXT-1Z KIT rinkinio montavimas ir 
prijungimas 

 
• Išorinio maitinimo kabelį prijunkite prie maitinimo lizdo (užpakalinėje sienelėje). 
• USB kabelio NEPRIJUNKITE prie pluošto formuotuvo ir kompiuterio prievado. 
• Ultragarsinio zondo NEPRIJUNKITE prie pluošto formuotuvo jungties. 
• Programinės įrangos įrengimą pradėkite pagal skirsnį 6.3. Programinės įrangos, 

naudojamos su Windows XP, įrengimas. 

 

PASTABA. 
 Pluošto formuotuvas iš dalies maitinamas iš kompiuterio per USB 
prievadą panaudojant maždaug 250 mA srovę. Jeigu reikia panaudoti USB 
telktuvą, kad prie to paties USB prievado būtų galima prijungti ir kitų 
įrenginių, toks telktuvas turi būti pats prijungiamas prie maitinimo 
šaltinio, kad galėtų maitinti prie jo prijungtus įrenginius. Prietaisas, 
prijungtas prie pasyvaus ar iš USB magistralės maitinamo telktuvo, gali 
neveikti.  

6.3. Programinės įrangos, naudojamos su Windows XP, įrengimas 
  
Echo Blaster 128 grupės žvalgytuvų programinę įrangą sudaro du paketai: 

• tvarkyklės Echo Blaster 128 Drivers; 
• programinė įranga Echo Wave. 
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Iš pradžių reikia įrengti tvarkyklių Echo Blaster 128 Drivers paketą. Šį paketą sudaro 

USB tvarkyklės, skirtos pluošto formuotuvui ir ultragarsiniams zondams. 
Po to reikia įrengti programinės įrangos Echo Wave paketą – grafinę vartotojo 

sąsają. 
Echo Blaster 128 Drivers ir Echo Wave įrengimo procedūra aprašoma toliau. 

 
6.3.1. Tvarkyklių Echo Blaster 128 Drivers įrengimas 

 

 

SVARBI PASTABA. 
 USB kabelio NEPRIJUNKITE prie pluošto formuotuvo (nei ECHO 
BLASTER 128 INT-1Z, nei ECHO BLASTER 128 EXT-1Z sistemoje). 

 

 

SVARBI PASTABA. 
 Ultragarsinio zondo NEPRIJUNKITE prie pluošto formuotuvo (nei 
ECHO BLASTER 128 INT-1Z, nei ECHO BLASTER 128 EXT-1Z sistemoje). 

 

 

SVARBI PASTABA. 
 Kad galėtumėte įrengti ultragarsinės sistemos programinę įrangą, 
būtina turėti administratoriaus arba administracinės grupės nario teises. 

 

 

SVARBI PASTABA. 
 Jeigu yra įrengta senesnės versijos ultragarsinės sistemos 
programinė įranga, ją reikia pašalinti. Uždarykite visas taikomąsias 
programas, tuo metu paleistas kompiuteryje. 

 
• Įjunkite kompiuterį. 

• Tvarkyklėms įrengti 
komplekto CD-ROM 
diske raskite katalogą 
Echo Blaster 128 
Drivers (žr. 31 pav.). 

 

 
31 pav. 

 

• Dukart spustelkite 
setup.exe piktogramą 
(žr. 32 pav.). 

 
 

 
32 pav. 
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• Perskaitykite svarbią 
informaciją (žr. 33 
pav.). 

 
• Spustelkite mygtuką 

Next> (Toliau). 
 

 
33 pav.  

• Pasirinkite įrengimo 
rūšį (rekomenduojama 
Custom) (žr. 34 pav.). 

 
• Spustelkite mygtuką 

Next>. 
 

 
34 pav. 
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• Pasirinkite zondų rinkinį 
– nuskaitykite zondo 
rūšį, nurodytą etiketėje, 
ir varnele pažymėkite 
atitinkamą eilę (žr. 35 
pav.). 

 
• Spustelkite mygtuką 

Next>. 
 

 
35 pav. 

 

• Įrengimui pradėti lange 
Ready to Install 
(Parengta įrengimui) 
spustelkite mygtuką 
Install (Įrengti) (žr. 36 
pav.). 

 
 

 
36 pav. 
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• Įrengimo (Setup) 
programa įrašys 
reikalingas rinkmenas 
(žr. 37 pav.). 

 

 
37 pav.  

 

• Bus ištrintos sistemos 
rinkmenos (palaukite 
keletą minučių) (žr. 38 
pav.).  

38 pav. 
 

• Prasidės pradinis Echo 
Blaster 128 Drivers 
tvarkyklių įrengimo 
procesas (žr. 39 pav.). 

 
 

39 pav. 
 

• Įrengimo procedūros 
metu kartais gali 
atsirasti pranešimas, 
parodytas 40 pav. 

 
• Kaskart atsiradus šiam 

ar panašiam 
pranešimui, spustelkite 
mygtuką Continue 
Anyway (Vis tiek tęsti). 

 
40 pav. 
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• Kai programinė įranga 
bus įrašyta į kompiuterį, 
spustelkite mygtuką 
Finish (Užbaigti) (žr. 41 
pav.). 

 

 
41 pav. 

 
• Tvarkyklių Echo Blaster 

128 Drivers paketo 
įrengimas užbaigtas 
(žr. 42 pav.). 

 
• Spustelkite mygtuką 

OK kompiuteriui 
pakartotinai paleisti. 

 

 
42 pav. 

Informacija specialistams: 
 

• Užbaigus įrengimą, 
tvarkyklės Echo Blaster 
128 drivers bus 
įtrauktos į katalogą 
C:\Program Files\Echo 
Blaster 128 Drivers (žr. 
43 pav.). 

  
43 pav. 

 
6.3.2. Pirmasis pluošto formuotuvo prijungimas 

 
Po pakartotinės kompiuterio sistemos įkelties 

• atjungtą USB kabelį prijunkite prie Echo Blaster 128 pluošto formuotuvo. 
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• Jeigu paketas Service 
Pack 2 įrengtas, atsivers 
langas, pavaizduotas 44 
pav. 

 
• Pažymėkite No, not this 

time (Ne, ne šįkart). 
 

• Spustelkite mygtuką 
Next>. 

 
44 pav.  

 

• Operacinė sistema 
suras naują įrenginį, 
pavadintą Echo Blaster 
128 (žr. 45 pav.). 

 
• Pasirinkite variantą 

Install the software 
automatically (Įrengti 
programinę įrangą 
automatiškai). 

 
•  Spustelkite mygtuką 

Next>. 
 

  
45 pav. 
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• Operacinė sistema 
ieško naujo įrenginio 
tvarkyklių (žr. 46 pav.). 

 

 
46 pav. 

• Tvarkyklės surastos (žr. 
47 pav.). 

 
• Spustelkite mygtuką 

Continue Anyway šiame 
ir kitame tokiame pat 
dialogo lange, kuris bus 
parodytas vėliau. 

 

 
47 pav. 
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• Kopijuojamos rinkmenos 
(žr. 48 pav.). 

 

 
48 pav. 

 

• Spustelkite mygtuką 
Finish, kad būtų pradėta 
naujo komponento 
paieška (žr. 49 pav.). 

 
 

 
49 pav.  
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• Operacinė sistema 
suras naują įrenginį, 
pavadintą 
Ultrasonograph 
Connector Bus 
(Ultrasonografo jungties 
magistralė) (žr. 50 
pav.). 

 
• Pasirinkite variantą 

Install the software 
automatically. 

 
• Spustelkite mygtuką 

Next>. 
 

 
 

50 pav. 
 

• Ieškomos tvarkyklės (žr. 
51 pav.). 

 

 
51 pav. 

 



TELEMED               Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z KIT Vartotojo vadovas, Rev. 2.2, 2004.08.20 

 44 

• Kopijuojamos tvarkyklės 
(žr. 52 pav.). 

 

 
52 pav.  

• Tvarkyklių įrengimas 
užbaigtas (žr. 53 pav.). 

 
• Spustelkite mygtuką 

Finish. 
 

 
53 pav. 

 

• Pasibaigus visai 
procedūrai ekrane 
atsiras pranešimas (žr. 
54 pav.). 

 
 

54 pav. 
 

 
6.3.3. Tvarkyklių Echo Blaster 128 Drivers įrengimo patikrinimas 

 
Mes rekomenduojame patikrinti, ar tinkamai įrengtos tvarkyklės, po to, kai bus 

užbaigta įrengimo procedūra. Atverkite paslaugų programos Device Manager langą ir 
patikrinkite EchoBlaster WDM Video Capture ir Ultrasonograph Connector Bus Device 
įrengimą, kaip pavaizduota 55 ir 56 pav. 
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55 pav. 

 
56 pav. 

 
 Jeigu Echo Blaster 128 pluošto formuotuvo tvarkyklės nebuvo tinkamai įrengtos (žr. 
57 pav.), reikia paleisti Update Driver… (Tvarkyklių atnaujinimo) procedūrą (žr. 58 pav.). 
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57 pav. 

 
 

58 pav.  

• Įvykdykite Hardware 
Wizard (Techninės 
įrangos įrengimo vedlio) 
nurodymus (žr. 59 pav.). 

 
 

 
59 pav. 

 

• Pasibaigus procedūrai 
ekrane atsiras 
atitinkamas pranešimas 
(žr. 60 pav.). 

 
 

60 pav. 
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PASTABA. 
 Windows reikalaus įrengti tvarkyles tik pirmąkart pluošto 
formuotuvą prijungus prie kompiuterio. Pluošto formuotuvo tvarkyklių 
nereikės įrengti kaskart, kai jis bus prijungiamas prie USB prievado. 

 
6.3.4. Echo Blaster 128 Monitor stebėsenos paslaugų programa 

 
Echo Blaster 128 Monitor stebėsenos paslaugų programa naudojama kontroliuoti 

sistemos būseną. Be to, ši programa padeda nustatyti, kada ir kaip Echo Blaster 128 
pluošto formuotuvas prijungiamas prie kompiuterio, matyti sugeneruotą registracijos 
rinkmeną. 

• Šios paslaugų programos piktograma (61 
pav.) rodoma dešinėje užduočių juostos 
dalyje (žr. 62 pav.). 

 

 
61 pav. 

 
62 pav. 

 
• Kai ši piktograma RAUDONOS spalvos, 

reiškia, kad Echo Blaster 128 pluošto 
formuotuvo tvarkyklės nėra tinkamai 
įrengtos arba pluošto formuotuvas 
neprijungtas prie USB prievado (žr. 63 
pav.). 

 
63 pav. 

 
• Kai ši piktograma ŽALIOS spalvos, reiškia, 

kad Echo Blaster 128 pluošto formuotuvo 
tvarkyklės tinkamai įrengtos, pluošto 
formuotuvas prijungtas prie USB prievado ir 
sistema parengta paleisti (žr. 64 pav.). 

 
64 pav. 

 

• Kairiuoju pelės klavišu dukart spustelėjus 
ŽALIOS spalvos Echo Blaster 128 Monitor 
piktogramą, ekrane pasirodys sistemos 
parengties naudoti pranešimas (žr. 65 
pav.).  

65 pav. 
 

• Kairiuoju pelės klavišu dukart spustelėjus 
RAUDONOS spalvos Echo Blaster 128 
Monitor piktogramą, ekrane pasirodys 
pranešimas apie tai, kad Echo Blaster 128 
įrenginys nerastas (žr. 66 pav.). 
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66 pav. 
 

• Dešiniuoju pelės klavišu dukart spustelėjus 
Echo Blaster 128 Monitor piktogramą, 
atsivers papildomas meniu (žr. 67 pav.).  

67 pav. 
 

 
68 pav. 

 

 
69 pav. 

 

• Kairiuoju pelės klavišu spustelėję atitinkamą 
papildomo meniu punktą, galėsite pasirinkti 
komandas About (Apie), Show Log 
(Parodyti registracijos rinkmeną) ir Exit 
(Išeiti) (žr. 68, 69 ir 70 pav.). 

 
 

 
70 pav. 

 
6.3.5. Programinės įrangos ECHO WAVE įrengimas 

 
Programinė įranga Echo Wave – tai ultragarsinės žvalgos sistemos grafinė vartotojo 

sąsaja.  
 

• Šiai programinei įrangai 
įrengti atverskite 
katalogą …\Scanners 
Software\Echo Blaster 
128\Echo Wave ir 
dukart spustelkite 
setup.exe piktogramą 
(žr. 71 pav.). 

  
71 pav. 
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• Atsivers Important 
Information (Svarbi 
informacija) langas (žr. 
72 pav.). 

 
• Spustelkite mygtuką 

Next>. 

 
72 pav. 

 

• Pasirinkite katalogą, į 
kurį bus įtraukta 
programinė įranga Echo 
Wave (žr. 73 pav.). 

 
• Spustelkite mygtuką 

Next>. 

 
73 pav. 
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• Sistema parengta 
pradėti programinės 
įrangos įrengimą (žr. 74 
pav.). 

 
• Spustelkite mygtuką 

Install (Įrengti). 

 
74 pav. 

 

• Per įrengimo procedūrą 
atsiras pranešimas, 
parodytas 75 pav. 

 
• Spustelkite mygtuką 

Continue Anyway. 

 
75 pav. 
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• Įrengimo procedūra 
užbaigta (žr. 76 pav.). 

 
• Spustelkite mygtuką 

Finish. 
 

 
76 pav. 

 
• Kompiuterio darbalaukyje atsiras Echo Wave piktograma (žr. 77 pav.). 
• Dabar sistema parengta paleisti pirmą kartą. 

 

 
77 pav. 
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6.3.6. Pirmasis programinės įrangos paleidimas ir ultragarsinių zondų 
prijungimas 

 

 

SVARBI PASTABA. 
 NEPRIJUNKITE ultragarsinio zondo prie pluošto formuotuvo (nei 
ECHO BLASTER 128 INT-1Z, nei ECHO BLASTER 128 EXT-1Z sistemoje). 

 

 

SVARBI PASTABA. 
 Maitinimas turi būti prijungtas (tiek prie ECHO BLASTER 128 INT-
1Z, tiek prie ECHO BLASTER 128 EXT-1Z sistemos). 

 
• Dukart spustelkite piktogramą Echo Wave (žr. 77 pav.). 
• Ekrane matysite programinės įrangos langą, pavaizduotą 78 pav. (ar panašų). 
• Programinės įrangos langui sumažinti spustelkite lango sumažinimo mygtuką (žr. 79 

pav.). 
• Langas bus sumažintas iki piktogramos būsenos užduočių juostoje (žr. 80 pav.). 

 

 
78 pav. 
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79 pav. 

 
 

 
 

80 pav. 
 

• Prijunkite prie 
sistemos 
ultragarsinį zondą. 

 
• Windows suras 

naują techninę 
įrangą. 

 
• Palaukite iki 

ekrane bus 
parodytas Found 
New Hardware 
(Rasta nauja 
techninė įranga) 
vedlys (žr. 81 
pav.). 

 
• Pažymėkite punktą 

Install software 
automatically 
(Įrengti 
programinę įrangą 
automatiškai) ir 
spustelkite 
mygtuką Next>. 

 
81 pav. 
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• Operacinė sistema 
ieškos tvarkyklių 
prijungtam zondui 
(82 pav.). 

 

 
82 pav. 

• Tvarkyklių 
įrengimo metu 
atsiras 
pranešimas, 
parodytas 83 pav. 

 
Spustelkite 
mygtuką Continue 
Anyway. 

 

 
83 pav. 
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• Tvarkyklės 
sėkmingai rastos ir 
įrengtos (žr. 84 
pav.). 

 
• Spustelkite 

mygtuką Finish. 
 

 
84 pav. 

 
• Padidinkite 

programinės 
įrangos Echo 
Wave langą (žr. 85 
pav.). 

 

 
85 pav. 

 
• Ekrane turi būti rodomas Echo Wave langas, pavaizduotas 86 pav.: 

o zondas prijungtas, zondo žymuo rodomas ant zondo mygtuko; 
o rodomas ultragarsinis vaizdas; 
o žvalgytuvas įjungtas dinaminiu žvalgos režimu. 
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86 pav. 

Sistema sėkmingai įrengta ir paruošta naudoti. Jeigu prireikia prijungti kitos rūšies 
zondą, jį tiesiog prijunkite prie sistemos, ir Windows jus paprašys įrengti naujo zondo 
tvarkykles (žr. 81 pav.). 
 

 

PASTABA. 
 Windows reikalaus įrengti tvarkykles tik pirmąkart zondą prijungus 
prie sistemos. Zondo tvarkyklių nereikės įrengti kaskart, kai bus 
prijungiamas zondas. 
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7. GEDIMŲ NUSTATYMAS IR ŠALINIMAS 
 

Prieš kreipdamiesi į techninio aptarnavimo tarnybą, įdėmiai perskaitykite šį skyrių. 

7.1. Dažnai pateikiami klausimai (K. – Klausimas; A. – Atsakymas) 
 
 QK. Pluošto formuotuvą prijungus prie 
USB prievado, vietoj tipiško patvirtinančio 
pranešimo Found New Hardware (Aptikta nauja 
techninė įranga – žr. 87 pav.) rodomas 
įspėjamasis pranešimas USB Device Not 
Recognized (USB įrenginys neatpažintas – žr. 88 
ir 89 pav.). Kaip išspręsti šią problemą? 

 
87 pav. 

 

 A. Užpakalinėje 
kompiuterio sienoje yra keletas 
USB prievadų. Prijunkite pluošto 
formuotuvą prie kito USB 
prievado. 

 
88 pav. 

 

 
89 pav. 

 
K. Mėginant paleisti programinę įrangą Echo Wave, rodomas klaidos pranešimas (žr. 

90 pav.). Ką tai reiškia? 
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90 pav. 

A. Šis pranešimas gali būti gautas dėl šių priežasčių: 
• prie pluošto formuotuvo neprijungtas maitinimo kabelis. Prijunkite maitinimo kabelį; 
• maitinimo kabelis neprijungtas prie sieninio kintamosios srovės tinklo kištukinio lizdo. 

Maitinimo kabelį prijunkite prie tinklo; 
• maitinimo bloko išėjimo įtampa neatitinka pluošto formuotuvo reikalavimų. Kreipkitės 

į techninės priežiūros tarnybą; 
• sugedęs maitinimo blokas. Kreipkitės į techninės priežiūros tarnybą. 

 
K. Mėginant paleisti programinę įrangą Echo Wave, rodomas klaidos pranešimas (žr. 

91 pav.). Ką tai reiškia? 
 

 
91 pav. 

A. Šis pranešimas gali būti gautas dėl šių priežasčių: 
• pluošto formuotuvas ir kompiuterio USB prievadas nesujungti USB kabeliu. 

Patikrinkite, ar tinkamai atliktas šis sujungimas; 
• netinkamai įrengtos pluošto formuotuvo tvarkyklės (žr. 57 ir 58 pav.). Įrenkite arba 

atnaujinkite pluošto formuotuvo tvarkykles. 
 

 K. Programinė įranga Echo Wave tinkamai, be klaidų 
pranešimų, paleista, zondas prijungtas, tačiau ekrane ant zondo 
mygtuko rodomas užrašas Probe not connected (Zondas 
neprijungtas – žr. 92 pav.). Windows neprašo įrengti zondo 
tvarkyklių. Kaip išspręsti šią problemą? 

 
92 pav. 

A. Priežastis ta, kad tvarkyklės nebuvo tinkamai įrengtos pirmąkart prijungiant zondą 
prie sistemos. Pavyzdžiui, vietoj mygtuko Next> (Toliau – žr. 81 pav.) buvo spusteltas 
mygtukas Cancel (Atšaukti). 

• Prijunkite ultragarsinį zondą prie sistemos. 
• Du kartus spustelkite piktogramą Echo Wave (žr. 77 pav.). 
• Atsivers langas, panašus į pavaizduotą 78 pav. 
• Programinės įrangos langui sumažinti spustelkite lango sumažinimo mygtuką (žr. 79 

pav.). 
• Langas bus sumažintas iki piktogramos būsenos užduočių juostoje (žr. 80 pav.). 
• Atverkite Device Manager (Įrenginių administratorius) langą (žr. 93 pav.). Turi būti 

rodoma, kad nėra tinkamai įrengtas įrenginys Ultrasound Probe (Ultragarsinis 
zondas). 
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• Atlikite šio zondo tvarkyklių atnaujinimo (Update Driver...) procedūrą (žr. 94 pav.). 

 
93 pav. 

 

 
94 pav. 

 
• Toliau veikite, kaip nurodyta 81, 82, 83 ir 84 pav. Zondo tvarkyklės bus automatiškai 

įrengtos. 
• Padidinkite programinės įrangos Echo Wave langą (žr. 85 pav.). 
• Ekrane turi būti rodomas Echo Wave langas, pavaizduotas 86 pav.: 

o zondas prijungtas, zondo žymuo rodomas ant zondo mygtuko; 
o rodomas ultragarsinis vaizdas; 
o žvalgytuvas įjungtas dinaminiu žvalgos režimu. 

 
K. Echoskopiniame vaizde per daug triukšmų ir trukdžių (žr. 95 pav.). Kaip galima 

sumažinti triukšmų lygį? 
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95 pav. 

A. Šio reiškinio priežastimi gali būti netinkamas kompiuterio maitinimo blokas. 
Pigiame maitinimo bloke gali būti nesumontuotas maitinimo filtras, kuris skirtas 
elektromagnetinių triukšmų lygio sumažinimui. 
 

 
96 pav. 

Maitinimo blokas su sumontuotu filtru 
 

FILTER – FILTRAS 

 
97 pav. 

Maitinimo blokas be filtro. Bloko gamintojas 
sutaupė kelius dolerius. 

 
NO FILTER – NĖRA FILTRO 

 
Paprašykite kompiuterio gamintoją (pardavėją) pakeisti netinkamą maitinimo bloką 

tokiu, kuris sertifikuotas CE, TÜV, UL, CSA, CB, VDE, FCC, FTZ ar kita įstaiga ir 
pažymėtas atitinkamu ženklu. 
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Taip pat patikrinkite, ar jūsų vaizduoklis atitinka TCO'92, TCO'95 arba TCO'99 
elektromagnetinės spinduliuotės standartus (žr. vaizduoklio žymėtinę lentelę). 
 

K. Mėginant paleisti programinę įrangą kompiuteris stringa arba paleidimo metu 
pradeda kartoti pradinę įkeltį. Kodėl taip atsitinka? 

A. Pagrindine šios problemos priežastimi gali būti nepakankama maitinimo bloko 
galia – jis negali išlaikyti smailinių srovės verčių sistemos paleidimo metu. Dažniausia tai 
atsitiko naudojant pigius maitinimo blokus. Vietoj paskelbtų 200 ar 300 W faktiška jų galia 
lygi 100 ar 200 W. Paprašykite kompiuterio gamintoją (pardavėją) pakeisti netinkamą 
maitinimo bloką tinkamu. 

Tokia situacija gali būti pastebima tik naudojant Echo Blaster 128 INT-1Z Kit rinkinį. 
 
 K. Vietoj numatomo didelio kadrų dažnio – iki 40-60 kadrų 
per sekundę – kadrų dažnio rodytuvas rodo mažą vertę – 4-5 fps 
(žr. 98 pav.). Kodėl?  

98 pav. 
A. Pagrindinės tokio mažo kadrų dažnio priežastys gali būti šios: 

• Kompiuterio techninė įranga neatitinka reikalavimų. Vietoj greitaveikės USB 2.0 
sąsajos ultragarsinė sistema prijungta prie lėtaveikės USB 1.1 sąsajos. Jūs turite 
atnaujinti kompiuterio techninę įrangą arba sumontuoti PCI ir USB 2.0 magistralių 
arba PCMCI ir USB 2.0 magistralių suderinimo įtaisą (perskaitykite atitinkamą šio 
vadovo skirsnį). 

• Neįrengtas Windows XP sistemos pataisų paketas Service Pack 1 arba Service Pack 
2 (žr. 17 pav.). 

• Netinkamai nustatyta USB 2.0 valdiklio konfigūracija, pavyzdžiui, neįrengtos USB 2.0 
tvarkyklės ir valdiklis funkcionuoja USB 1.1 režimu. 

 
 K. Vietoj numatomo didelio kadrų dažnio – iki 40-60 kadrų per 
sekundę – kadrų dažnio rodytuvas rodo mažą vertę – 7-10 fps (žr. 99 
pav.). Kodėl?  

99 pav. 
A. Pagrindinės tokio mažo kadrų dažnio priežastys gali būti šios: 

• Per maža jūsų kompiuterio centrinio procesoriaus (CPU) sparta. Žr. skirsnį 6.1. 
Sistemos reikalavimai ir Windows konfigūracijos nustatymas. 

• Kompiuteryje neužblokuota energijos taupymo funkcija. Pavyzdžiui, suaktyvinus šią 
funkciją knyginio kompiuterio CPU sparta tampa perpus mažesnė ir kompiuteris ima 
veikti lėčiau. 

• Neįrengtas naujausias arba neatnaujintas operacinės sistemos pataisų paketas 
(Service Pack). 

 
K. Programos Echo Wave neįmanoma paleisti, klaidos pranešimų nėra. 
A. Pasenusi DirectX programos versija. Turi būti įrengta 8.0 arba naujesnės versijos 

programa. Tai tipiška situacija, kai kompiuteryje nėra įrengta Windows XP (pavyzdžiui, 
naudojama Windows 2000). 
 
 K. Vietoj numatomo didelio kadrų dažnio – iki 40-60 kadrų per 
sekundę – kadrų dažnio rodytuvas rodo 0 fps (žr. 100 pav.). Kartais 
kompiuteris stringa. Kodėl? 

 
100 pav. 

A. Pagrindinės tokio mažo kadrų dažnio priežastys gali būti šios: 
• Nebuvo atliktas atnaujinimas, nurodytas Microsoft Knowledge Base Article 

KB822603. Žr. skirsnį 6.1.2. Windows XP konfigūracijos nustatymas.  
• Vietoj Windows XP įrengta Windows 2000. 
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K. Kaip pakartotinai įrengti arba atnaujinti programinę įrangą? 
A. Pirma pašalinkite anksčiau įrengtą programinę įrangą – Echo Blaster 128 Drivers 

tvarkykles ir Echo Wave programą. 
• Nuo pluošto formuotuvo atjunkite USB kabelį. 
 
• Prieikite prie Echo Blaster 

128 Drivers piktogramų 
grupės (žr. 101 pav.). 

 
• Spustelkite piktogramą 

Uninstall Echo Blaster 128 
Drivers (Pašalinti Echo 
Blaster 128 tvarkykles). 

 
• Įvykdykite programinės 

įrangos pašalinimo 
nurodymus. 

 
101 pav. 

• Prieikite prie Echo Wave 
piktogramų grupės (žr. 102 
pav.) ir spustelkite 
piktogramą  Uninstall Echo 
Wave (Pašalinti Echo 
Wave). 

 
• Įvykdykite programinės 

įrangos pašalinimo 
nurodymus. 

 
 

102 pav. 
 

• Parsisiųskite (jeigu reikia) naujausią Echo Blaster 128 Drivers tvarkyklių paketą ir 
Echo Wave programą iš tinklalapio http://www.telemed.lt. 

• Įrenkite Echo Blaster 128 Drivers tvarkyklių paketą ir Echo Wave programą pagal šio 
vadovo nurodymus. 

• Prijunkite USB kabelį ir įvykdykite Windows įrengimo nurodymus, kaip aprašyta 
šiame vadove. 

 
K. Ekrane rodomas tamsus echoskopinis vaizdas, per mažas žvalgos gylis (prastai 

matomi objektai, esantys daugiau negu 3 cm gylyje). Kodėl? 
A. Pagrindinės tokio mažo žvalgos gylio priežastys gali būti šios: 

• Užterštas ultragarsinio zondo darbinis paviršius. Išvalykite, kaip nurodyta 
atitinkamame šio vadovo skirsnyje. 

• Ultragarsinis zondas nepateptas geliu. Zondo žvalgos paviršių patepkite reikiamu 
gelio kiekiu arba suvilgykite vandeniu. 

• Per mažas stiprinimas. Netinkamos programinės įrangos Echo Wave valdymo įtaisų 
nuostatos. Grąžinkite standartines (Default) valdymo įtaisų nuostatas. 

7.2. Registracijos rinkmena 
 

http://www.telemed.lt
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  Jeigu įrengimo metu arba naudojant sistemą kyla problemų, kurių jūs negalite 
išspręsti patys, reikia sugeneruoti registracijos (LOG) rinkmeną ir ją išsiųsti į įmonės 
TELEMED techninio aptarnavimo tarnybą. 
 Į registracijos rinkmeną įrašoma daug svarbios informacijos apie jūsų kompiuterį ir jo 
konfigūraciją. Ši informacija gali būti naudinga, kad kvalifikuoti TELEMED specialistai 
pasiūlytų optimalią konfigūraciją bei geriausią sprendimą kiekvienai vartotojo užklausai. 
 

• Raskite piktogramą System Information (Sistemos informacija – žr. 103 pav.). 
• Spustelkite šią piktogramą. 
 

 
103 pav. 

• Ekrane atsivers sistemos informacijos (System Information) rinkmenos langas (žr. 
104 pav.). 
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104 pav. 

• Lango meniu eilutėje spustelkite punktą File (Rinkmena), sąraše pasirinkite punktą 
Save… (Įrašyti – žr. 105 pav.). 

 

 
105 pav. 

• Atsivėrusio lango (žr. 106 pav.) langelio Save as type: sąraše pasirinkite rinkmenos 
tipą System Information File (*.NFO), langelyje File name: nurodykite rinkmenos 
vardą (pavyzdžiui, sysinfo), langelyje Save in: nurodykite diską, katalogą, į kurį 
įrašysite rinkmeną (pavyzdžiui, tiesiog C:\), ir spustelkite mygtuką Save (Įrašyti). 
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106 pav. 

• Bus atliktas sistemos informacijos atnaujinimas, po to rinkmenos įrašymas (žr. 107 
pav.). 
 

 
107 pav. 

• Šią rinkmeną išsiųskite analizei elektroniniu paštu (kaip laiško priedą) adresu 
support@telemed.lt. 

 

mailto:support@telemed.lt
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8. GARANTIJA, TECHNINĖS PRIEŽIŪROS SUTARTIS 
8.1. Garantija 
 

Įmonė TELEMED diagnostinei sistemai (jeigu ji eksploatuojama tiesioginio pirkėjo) 
suteikia garantiją dėl visų medžiagos ir gamybos defektų. Garantinis laikotarpis - 18 
mėnesių (išimtis – zondui suteikiama 12 mėnesių garantija). Ši garantija taikoma dalims 
visus 18 (atitinkamai 12) mėnesių, o darbui – 90 dienų. Garantija galioja, jeigu visas 
techninio aptarnavimo operacijas atlieka įmonės TELEMED technikos specialistai, arba 
gavus specialiai tam skirtą įmonės TELEMED leidimą. Garantija nesuteikiama gaminiui, 
kuris buvo netinkamai naudojamas arba pažeistas atsitiktinai. TELEMED pabrėžia, kad 
garantija nesuteikiama netekus duomenų. 

Nurodytoji garantija yra išimtinė ir pakeičia aiškiai apibrėžtus arba numanomus 
garantijas bei pareiškimus, įskaitant (bet jomis neapsiribojant) tinkamumo prekybai 
garantijas arba garantijas, taikomas bet kokiam kitam konkrečiam panaudojimui. Ši 
garantija taip pat pakeičia visus kitus įsipareigojimus, atsakomybę, teises ar pretenzijas, 
siejamas su sutarties ar civilinių teisių pažeidimu, įskaitant bet kokias teises, siejamas su 
tiesioginiais, netiesioginiais, šalutiniais ar kitais nuostoliais, patirtais dėl įmonės TELEMED 
nerūpestingumo. 

8.2. Garantinių pretenzijų patenkinimo tvarka 
 

• Garantinė pretenzija turi būti parengta nedelsiant ir perduota įmonei TELEMED 
atitinkamos garantijos galiojimo metu. 

• Jeigu produktas turi būti grąžintas remontui ir (arba) paderinimui atlikti, pirma reikia 
gauti įmonės TELEMED leidimą. Įmonė TELEMED nurodys, kur ir kaip turi būti 
išsiųstas produktas. 

• Produktą ar sudėtinę dalį, grąžinamą patikrinimui ir (arba) garantiniam remontui, 
reikia siųsti iš anksto apmokėtu apdraustu siuntiniu, gabenamu įmonės TELEMED 
nurodytos rūšies transporto priemonėmis. Visų pakeistų ar pataisytų pagal garantiją 
produktų ar sudėtinių dalių gabenimo išlaidos bus nurodytos atskirai. 

• Visais atvejais įmonė TELEMED vienintelė atsako už gedimo priežasties ir rūšies 
nustatymą ir įmonės TELEMED sprendimas šiuo požiūriu yra galutinis. 

8.3. Techninės priežiūros sutartis 
 

Pasibaigus garantijos laikotarpiui, gali būti sudaryta sutartis, pagal kurią įmonė 
TELEMED atliks sistemos techninę priežiūrą. Pagal šią sutartį specialistai atvyks gavę 
iškvietimus, siejamus su sistemos funkcionavimo palaikymu, ir bus numatomas ne mažiau 
kaip vienas planinis apsilankymas per metus. Atlikdamas planinio techninio aptarnavimo 
operacijas, techninės priežiūros tarnybos atstovas būtinai atliks visos sistemos patikrinimą ir 
etalonavimą. 

Pastabas ir pasiūlymus dėl priežiūros tobulinimo prašome siųsti adresu 
support@telemed.lt. 
 
 

mailto:support@telemed.lt
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9. TECHNINĖ PRIEŽIŪRA 
 

3 lentelėje nurodyta, kokius veiksmus rekomenduojama atlikti norint patikrinti ir 
palaikyti sistemos eksploatacines savybes ir saugą. 

3 lentelė 
Rekomenduojama Periodiškumas 

Bendras valymas Prireikus 
Sistemos, kabelių ir zondų apžiūra Prieš panaudojant / Kasdien 
Sistemos tikslumo ir funkcionavimo patikrinimas Vieną kartą per metus 

9.1. Bendras valymas 
 

Skystakristalį ar kineskopo ekraną ir visus išorės paviršius galima valyti minkštu 
skudurėliu, suvilgytu neutraliu plovikliu. Nenaudokite tirpalų, kurių sudėtyje yra chloro, 
amoniako, fluorangliavandenilių ar angliavandenilių. Nenaudokite abrazyvinių valymo 
priemonių ar kietųjų pluoštų tamponų, kurie gali įdrėksti paviršius. 

 

PASTABA. 
 Prieš pradėdami valyti sistemą, patikrinkite, ar yra išjungtas 
maitinimas ir atjungtas maitinimo kabelis. 

9.2. Sistemos apžiūra 
 

Patikrinkite, ar švarūs išorės paviršiai, ar tinkama bendra įrangos fizikinė būklė. 
Neturi būti korpusų pažaidų, visos sudėtinės dalys turi būti vietoje ir tinkamai pritvirtintos. 
Ženklinimo užrašai turi būti įskaitomi. 

Patikrinkite kabelius (ypač maitinimo kabelį). Pastebėję aižėjant ar pleišėjant išorinę 
izoliaciją, atsargiai atjunkite kabelį ir pakeiskite nauju. 

9.3. Zondų techninė priežiūra ir sterilizavimas 
 

Patikrinkite zondo kabelį, jungtį, lęšio paviršių. Zondo jungties kontaktiniai kaišteliai 
neturi būti išlenkti. Zondo lęšio paviršius turi būti švarus, negali būti įdrėskių, atskeltų vietų, 
pūslelių. Patikrinkite, ar nėra plyšių, per kuriuos į zondą galėtų patekti skysčio (ypač kabelio 
su jungties ir kabelio su zondu sujungimo vietose). Aptikus kokią nors nurodytos rūšies 
pažaidą, zondo nebus galima naudoti, reiks pakeisti. 

Atsargiai išvalykite zondo lęšį, kabelį ir korpusą. Baigę kiekvieno paciento tyrimą, 
nušluostykite nuo zondo ultragarsą praleidžiantį gelį. Zondą ir kabelį šluostykite sausu ar 
vandeniu suvilgytu minkštu skudurėliu. Po to patrinkite dezinfekavimo priemone, kurios 
bazinis komponentas – glutaro aldehidas.  

Kad būtų garantuotas optimalus sterilizavimas laikykitės gamintojo nurodymų. 
Imkitės priemonių, kad į zondo jungtį nepatektų skysčio. Apsaugai nuo skysčio ant jungties 
uždėkite plastikinį maišelį.  

Naudokite EPA užregistruotą baktericidą, skirtą plastikiniams medicininiams 
instrumentams (rekomenduojami 2% glutaro aldehido rūšies tirpalai be paviršinio aktyvumo 
medžiagų). Laikykitės baktericido gamintojo nurodymų dėl koncentracijos, kontakto 
trukmės, laikymo ir utilizavimo. 

Nenaudokite alkoholio ar tirpalų, kurių bazinis komponentas – alkoholis. Nuo zondo, 
ištraukto iš baktericido, steriliu distiliuotu vandeniu kruopščiai nuplaukite visus likučius. 
Kabelio ir apsauginių kabelio įvorių nešluostykite izopropilo alkoholiu. Izopropilo alkoholis 
gali pažeisti šias zondo dalis. Tokio pobūdžio pažaidos ir bet kokios mechaninės pažaidos 
pagal garantiją arba techninės priežiūros sutartį nekompensuojamos. 
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9.4. Sistemos tikslumo ir funkcionavimo patikrinimas 
 

Sistemos tikslumą ir funkcionavimą reikia tikrinti vieną kartą per metus bei 
suabejojus vaizdo kokybe arba atstumo įvertinimu. 

Sistemos tikslumui ir funkcionavimui įvertinti naudokite audinių imitavimo fantomus. 
Kaip patikrinti tikslumą ir funkcionavimą, detaliai nurodyta instrukcijoje, pridedamoje prie 
tiekiamo fantomo. 

Įvertinant funkcionavimą arba atliekant bandymus (naudojant fantomus ir kt.), zondo 
lęšį galima trumpam panardinti į vandenį ar kitą specialų skystį. 

 

 

PASTABA.  
 Sistema suprojektuota remiantis skaičiuojamąja 1540 m/s garso 
greičio audinyje verte. Tikrinant tikslumą reikia naudoti fantomus, kurie 
buvo etalonuoti šiam garso greičiui. 
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10. GABENIMAS, LAIKYMAS IR UTILIZAVIMAS 
10.1. Gabenimas ir laikymas 

 
Ultragarsinį žvalgytuvą būtina laikyti ir gabenti pagal pakuotės techninę 

dokumentaciją ir standartines procedūras. 
 

10.2. Utilizavimas 
 

Šią įrangą utilizuoti arba pakartotinai panaudoti galima tik specializuotoje įmonėje 
pagal galiojančius vietos įstatymus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


