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1. SISTEMOS PALEIDIMAS 
1.1. Sistemos įjungimas 
 

Sumontavę ir sujungę visas žvalgytuvo sudėtines dalis bei įrengę reikiamos 
programinės įrangos paketą ir nustatę programinės įrangos konfigūraciją, kaip aprašyta 
Vartotojo vadove, paspauskite kompiuterio maitinimo įjungimo mygtuką. Palaukite iki bus 
įkelta operacinė sistema (Windows XP) – ekrane atsiras, pavyzdžiui, toks darbalaukis: 
 

 
 
 Žvalgytuvo programinei įrangai paleisti pelės žymeklį nuveskite ant Echo Wave 
piktogramos ir dukart spustelkite. 
 Kitas galimas Echo Wave programinės įrangos paleidimo būdas – pagrindinio 
Windows meniu (po mygtuko Start spustelėjimo) temoje Programs rasti programos Echo 
Wave piktogramą ir ją spustelti (žr. paveikslėlį). 
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PASTABA. 
 Darbalaukio vaizdas gali būti kitoks nei šiuose pavyzdžiuose – tai 
priklauso nuo nustatytos Windows konfigūracijos. 
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2. PAGRINDINIAI PROGRAMINĖS ĮRANGOS VALDYMO ĮTAISAI 
 

Šiame skyriuje apibūdinami pagrindiniai valdymo įtaisai, pateikiami ekraniniame 
Echo Wave lange. 

2.1.1. Pagrindiniai valdymo įtaisai 
 

Programinė įranga Echo Wave skirta valdyti įvairius echoskopinio vaizdo sukūrimo 
režimus bei tokias funkcijas, kaip matavimai, spausdinimas, echoskopinių vaizdų 
išsaugojimas, kadrų sekos ("filmo") įrašymas į diską ir t. t. 

Kai kuriais valdymo įtaisais galima naudotis tik žvalgos režimu, kai kuriais tik 
pristabdymo arba matavimo režimu. Paleidę programą ekrane matysite tokį (ar panašų) 
langą: 
 

 
 

 

PASTABA. 
 Kai kurie įvairių versijų programinės įrangos valdymo įtaisai ir jų 
vieta lange gali skirtis nuo pavaizduotųjų šiame paveikslėlyje. 
 Šioje instrukcijoje pateikti ekraniniai vaizdai grindžiami angliškomis 
vartotojo sąsajos nuostatomis. 

 

 

PASTABA. 
 Kartais sistema prašo patvirtinti ar atšaukti tam tikrą veiksmą. 
Veiksmui patvirtinti reikia spustelti  (Gerai) arba  
(Taip) mygtuką. 
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Spustelėjus  (Atsisakyti) arba  (Ne) mygtuką 
numatytas veiksmas nebus atliekamas.  
Paspaudus klaviatūros Esc klavišą, veiksmas nebus atliekamas ir bus 
užverti meniu sąrašai. 

 
2.1.2. Valdymo įtaisų suvestinė 

 

 
Zondo mygtukas  

Fokusavimo mygtukai 
 

Žvalgos gylio mygtukai 

 
Vaizdo ryškumo mygtukai 

 
Dinaminės srities mygtukai 

 
Kadrų vidurkinimo mygtukai 

 
Žvalgos zonos poslinkio 

pagal gylį mygtukai 
 

Vaizdo padidinimo mygtukai 
 

Žvalgos kampo mygtukai. 

 
Akustinės galios šliaužiklis 

 
Stiprinimo šliaužiklis 

 
Žvalgos ir pristabdymo 

režimų perjungimo mygtukas 

 
TGC (Laikinio stiprinimo 

kompensavimo) šliaužikliai 
 

Vaizdo optinių parametrų 
rodytuvas (pustonių skalė) 

 
Vaizdo optinių parametrų 
šliaužikliai: 
• kontrastingumo koeficiento 
• skaisčio 
• kontrasto 

 
Užtvaros šliaužiklis 

 
Papildomo optinių parametrų 

paderinimo mygtukas 

 
Iš anksto nustatytų 

konfigūracijų mygtukas 

 
Papildomų nustatymų 

mygtukas 

 
Zondo dažnio mygtukai 
(prijungus daugiadažnį 

zondą) 

 
Zondo dažnio rodytuvas 

(prijungus vienadažnį zondą) 

 
Kadrų dažnio rodytuvas 

 
Datos ir laiko rodytuvas 

 
Filmavimo valdymo įtaisai 
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TGC (Laikinio stiprinimo 
kompensavimo) kreivė. 

 
Matavimų mygtukas 

 
B režimo mygtukas 

 
B/B režimo mygtukas 

 
B/M režimo mygtukas 

 
M režimo mygtukas 

 
Miniatiūrų režimo mygtukas 

 
Echoskopinio vaizdo arba 
filmo rinkmenos įkelties 

mygtukas 

 
Echoskopinio vaizdo arba 

filmo rinkmenos išsaugojimo 
mygtukas 

 
Elektroninio laiško su pridėta 

vaizdo ar filmo rinkmena 
tiesioginio siuntimo 

mygtukas 

 
Echoskopinio vaizdo 

spausdinimo mygtukas 

 
Papildomos informacijos 
įtraukimo į echoskopinį 

vaizdą mygtukas 

 
Išorinių taikomųjų programų 

iškvietimo mygtukas 

 
Išėjimo iš programos 

išsaugant visas nuostatas 
mygtukas 

 
Konsultacijų mygtukas 

 
Žvalgos krypties rodyklė 

 
Židinio taško rodyklė 

 
Lango sumažinimo / 

padidinimo / užvėrimo 
mygtukai 

  
 Šie valdymo įtaisai detaliau apibūdinami tolesniuose skirsniuose. 
 

2.1.3. Ultragarsinio zondo prijungimas ar pakeitimas  
 

Žvalgytuvą galima naudoti su įvairiais tiesiniais ir iškiliaisiais zondais (keitliais). 
Pakeisti zondą galima tik įjungus pristabdymo režimą arba išjungus žvalgytuvą. Prijungto 
zondo žymuo rodomas ant zondo mygtuko.  
 
 Prijungto zondo žymuo. Jeigu naudojama dviejų zondų 
sistema, tai paspaudus šį mygtuką bus pakeičiamas aktyvus 
zondas.  

 Zondas(-ai) neprijungtas arba jo nėra sistemoje.   
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3. DETALUS APRAŠAS 
 

3.1. Žvalgos valdymo įtaisai 
 

3.1.1. Žvalgos ir pristabdymo režimai  
 

Žvalgytuvas gali sukurti echoskopinius vaizdus B, B/B, B/M ir M režimais realiuoju 
laiko masteliu (žvalgos (Scan) režimas). Yra keletas būdų žvalgytuvui perjungti iš dinaminio 
žvalgos režimo į statinį pristabdymo (Freeze) režimą ir atvirkščiai: 

• ekrane spustelėjus žvalgos ir pristabdymo režimų perjungimo mygtuką; 
• klaviatūroje paspaudus Insert klavišą; 
• klaviatūroje paspaudus protarpio klavišą; 
• dešiniuoju pelės klavišu spustelėjus echoskopinio vaizdo zonoje. 

 

 
Pristabdymo režimas išjungtas. Įjungtas 

žvalgos režimas. 
 

Įjungtas pristabdymo režimas. 

 

 

PASTABA. 
 Yra funkcijų, kuriomis galima naudotis tik įjungus pristabdymo režimą, ir 
funkcijų, kuriomis galima naudotis tik įjungus dinaminį žvalgos režimą. 

 
3.1.2. Automatinis pristabdymas 

 

 Jeigu žvalgytuvas bus maždaug 10 min 
įjungtas dinaminiu žvalgos režimu, jis automatiškai 
persijungs į pristabdymo režimą. Ši funkcija skirta 
zondo eksploatavimo trukmei pailginti. 
  
 Norėdami šią funkciją užblokuoti, 

• spustelkite Advanced… (Papildomi 
nustatymai) mygtuką; 

• atsivėrusiame meniu sąraše spustelkite 
punktą Auto Freeze (Automatinis 
pristabdymas), kad išnyktų jį žyminti varnelė. 
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3.1.3. Išankstinis konfigūracijos nustatymas 

 
 Galima išsaugoti visas einamąsias parametrų 
nuostatas, kaip stiprinimas (Gain), laikinis stiprinimo 
kompensavimas (TGC), kontrastingumo koeficientas (γ), 
žvalgos gylis (Depth) ir daugelis kitų, kad vėliau būtų galima 
greitai įkelti šią konfigūraciją. 
 Spustelkite Presets… (Iš anksto nustatytos 
konfigūracijos) mygtuką ir atsivėrusiame meniu sąraše 
pasirinkite reikiamą punktą. 

 

 

 Norėdami išsaugoti esamą konfigūraciją, tinkamą 
panaudoti tam tikrais atvejais, patikrinkite, ar yra nustatytos 
tinkamos sistemos parametrų vertės, ir spustelkite 
Presets… mygtuką. Atsivėrusiame meniu sąraše pasirinkite 
punktą Save As… (Įrašyti kaip...). 

 
 

 Įveskite vardą, kuriuo norite 
įvardyti išsaugomą konfigūraciją, ir 
spustelkite OK (Gerai) mygtuką. 

 
 

 Šis vardas vėliau bus pateikiamas iš anksto 
nustatytų konfigūracijų sąraše. 

 
 

 Norėdami nereikalingą konfigūraciją pašalinti, 
nurodytame meniu spustelkite punktą Delete (Pašalinti), 
po to sąraše pasirinkite numatytos pašalinti konfigūracijos 
vardą ir spustelkite Delete (Pašalinti) mygtuką. 

 

 
 

 Programa paprašys patvirtinti, ar iš tikrųjų norite 
pašalinti pasirinktą konfigūraciją.  
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 Nurodytame meniu spustelėjus punktą Default 
(Standartinė), bus grąžinta konfigūracija, gamykloje 
nustatyta naudoti su šiuo metu prijungtu zondu. 

 
 

3.1.4. Išėjimas iš programos 
 
 Yra keletas būdų išeiti iš sistemos programinės įrangos: 

• ekrane spustelėjus  (Išeiti) mygtuką; 
• ekrane spustelėjus  (lango užvėrimo) mygtuką; 
• klaviatūroje paspaudus funkcinį klavišą F12; 
• klaviatūroje paspaudus klavišų derinį Alt+F4.  
 

Visų valdymo įtaisų būsena ir parametrų nuostatos (kontrastingumo koeficientas (γ), 
stiprinimas (Gain), laikinis stiprinimo kompensavimas (TGC) ir t. t.) bus įsimintos ir atkurtos 
kitą kartą paleidus programą. 
 

3.1.5. Perjungimas į B režimą 
 

• Ekrane spustelkite  mygtuką arba 
• klaviatūroje paspauskite funkcinį klavišą F5. 

 
B režimas – pagrindinė echoskopinio diagnozavimo rūšis. 

Šiuo režimu realiuoju laiku rodomi dvimačiai įvairių paciento 
organų vaizdai (pjūviai), galima atlikti įvairius diagnostinius 
tyrimus. 

Jeigu žvalgytuvas buvo įjungtas pristabdymo režimu, 
sistema automatiškai persijungs į dinaminį žvalgos režimą. 

 
B režimu įjungto 

žvalgytuvo valdymo 
įtaisai. 
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3.1.6. Perjungimas į B/B režimą  

 

• Ekrane spustelkite  mygtuką arba 
• klaviatūroje paspauskite funkcinį klavišą F6. 

 
 Įjungus B/B režimą, kairiojo puskadrio vaizdas bus 
pateikiamas dinaminiu žvalgos režimu, o dešiniojo puskadrio 
vaizdas pristabdytas. 
 Virš pagrindinės žvalgytuvo valdymo įtaisų grupės bus 
rodomi du mygtukai – išryškintasis atitiks dinaminį vaizdą, kaip 
pavaizduota žemiau. 
 

  
 
 Naudodamiesi šiais mygtukais, galite pasirinkti, kuris 
puskadris bus pateikiamas dinaminiu žvalgos režimu (o kitas – 
atitinkamai perjungtas į pristabdymo režimą). Žvalgos ir 
pristabdymo režimų perjungimo mygtuku taip pat galima naudotis. 

 
B/B režimu įjungto 

žvalgytuvo valdymo 
įtaisai. 
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3.1.7. Perjungimas į B/M režimą 

 

• Ekrane spustelkite  mygtuką 
arba 

• klaviatūroje paspauskite funkcinį 
klavišą F7. 

 
 Įjungus B/M režimą, echoskopinis 
vaizdas padalijamas į dvi dalis. Kairėje 
dalyje vaizdas rodomas B režimu su M 
vaizdo žymekliu, o dešinėje dalyje – M 
režimu. Virš pagrindinės žvalgytuvo 
valdymo įtaisų grupės bus rodomi du 
mygtukai, kaip pavaizduota žemiau. 
 

  
 

 B režimo vaizde M vaizdo žymeklio 
linija nurodo padėtį, iš kurios kuriamas M 
režimo vaizdas. B režimo vaizde galite M 
vaizdo žymeklį pele perstumti į naują vietą 
ir rezultatą matyti M režimo vaizdo pusėje. 
 

Įjungus M režimą, valdymo įtaisų 
grupėje atsiranda nauja valdymo mygtukų 
juostelė, pavadinta Sweep Spd (angl. 
Sweep Speed – Skleidimo sparta). 

 
 

 
 Kaip reguliuoti skleidimo spartą 
(nustatyti skleidimo periodą), nurodyta 
kitame skirsnyje. 

  
B/M ir M/B režimu įjungto žvalgytuvo valdymo 

įtaisai. 
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3.1.8. Perjungimas į M režimą  
 

• Ekrane spustelkite  mygtuką arba 
• klaviatūroje paspauskite funkcinį klavišą F8. 

 
Jeigu žvalgytuvas į M režimą perjungiamas iš B/M režimo, 

M režimas bus įjungtas iš karto.  
Jeigu žvalgytuvas įjungtas B ar B/B režimu, jis pirma 

persijungs į M vaizdo žymeklio nustatymo režimą. M vaizdo 
žymeklį pele nustatykite reikiamoje vietoje, kaip nurodyta kitame 
skirsnyje, ir dar kartą spustelkite M režimo mygtuką arba 
paspauskite klaviatūros klavišą F8. Pagrindinėje žvalgytuvo 
valdymo įtaisų grupėje bus parodyti M režimo valdymo įtaisai. 
 

 
M režimu įjungto 

žvalgytuvo valdymo 
įtaisai. 

 
 Mygtukų Sweep Spd (Skleidimo sparta) juostelė skirta 
skleidimo periodui nustatyti.  
 
 Norėdami pakeisti nustatytą skleidimo periodą, 

• klaviatūroje paspauskite klavišą  W , po to 
žymeklio valdymo klavišais ← ir → pasirinkite 
reikiamą vertę, arba 

• reikiama vertę nustatykite pele spustelėdami 
kraštinius juostelės Sweep Spd mygtukus 
 <  ir  > , arba 

• spustelkite centrinį mygtuką Sweep Spd ir 
atsivėrusiame sąraše pele pasirinkite reikiamą 
vertę.  

 

 

 

PASTABA.  
 Jei įjungtas M režimas, negalima naudotis kelių židinių (Multi) ir 
vaizdo padidinimo (Zoom) funkcijomis. 
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 Sweep Spd mygtukus galimą pašalinti iš M 
režimo pagrindinės valdymo įtaisų grupės (o 
prireikus į tą grupę grąžinti). Tam reikia 

• spustelti Advanced… (Papildomi nustatymai) 
mygtuką; 

• atsivėrusiame meniu sąraše spustelti meniu 
punktą Cycle Sweep Mode (Ciklinio 
skleidimo režimas), kad išnyktų (ar vėl 
atsirastų) jį žyminti varnelė. 

 

 
 

3.1.9. M vaizdo žymeklio nustatymas žvalgai M režimu 
 

Prieš pasinaudojant M režimu, M vaizdo žymeklį reikia nustatyti į reikiamą vietą 
echoskopiniame B režimo vaizde. M vaizdo žymeklis rodomas B režimo puskadryje, jeigu 
žvalgytuvas įjungtas B/M režimu, tas žymeklis pasirodo B režimo vaizde, jeigu žvalgytuvas 
perjungiamas į M režimą iš B/B arba B režimo. M vaizdo žymeklis echoskopiniame vaizde 
rodomas kaip balta tiesė. Norint M vaizdo žymeklį perstumti, reikia pelės žymeklį atvesti į 
numatytąją vietą ir paspausti kairįjį pelės klavišą. M vaizdo žymeklis pasislinks į nurodytąją 
vietą. Pelės žymeklį perstumiant echoskopiniame vaizde, kai paspaustas kairysis pelės 
klavišas, M vaizdo žymeklis slinks atitinkamai. 
 

3.1.10. Fokusavimo parametrų nustatymas 
 

• Naujosios modifikacijos Echo Blaster 128 tipo žvalgytuvai ir kai kurie ultragarsiniai 
zondai gali veikti dviem fokusavimo režimais – kelių židinių fokusavimas (Multifocus 
focusing) ir dinaminis fokusavimas (Dynamic focusing). 

 
Šių dviejų režimų skirtumas toks: 

 
• pasirinkus kelių židinių režimą, galima rankiniu būdu suaktyvinti (įjungti) iki 4 

fokusavimo zonų, kuriose bus fokusuojama spinduliuotė siuntimo ir priėmimo 
režimais. Suaktyvinus dvi ar daugiau fokusavimo zonų, kadrų dažnis bus mažesnis; 

 
• pasirinkus dinaminį režimą, fokusuojami signalai, priimami iš 8 gylio zonų,  taip pat 

galima rankiniu būdu pasirinkti bet kurį iš 8 židinio taškų siuntimo režimui. Bus 
kuriami labai ryškūs vaizdai. Kadrų dažnis tiks daugeliui tyrimų. 

 
Jei tyrimus būtina atlikti didžiausiu įmanomu kadrų dažniu, reikia naudotis kelių 

židinių režimu su viena fokusavimo zona. 
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 Norėdami suaktyvinti dinaminio fokusavimo 
režimą  

• spustelkite Advanced… (Papildomi 
nustatymai) mygtuką; 

• atsivėrusiame meniu sąraše pasirinkite punktą 
Dynamic Focusing (Dinaminis fokusavimas). 

 
 Norėdami užblokuoti dinaminio fokusavimo 
režimą, pakartokite nurodytus veiksmus. 

 
 

 

PASTABA.  
 Jeigu į papildomų nustatymų meniu neįtrauktas punktas Dynamic 
Focusing, tai reiškia, jog jūsų Echo Blaster 128 tipo žvalgytuvas arba 
prijungtas zondas negali veikti dinaminio fokusavimo režimu. 

 
Kelių židinių fokusavimo režimas  
 
 Tam tikrai fokusavimo zonai įjungti ar išjungti  

• ekrane spustelkite atitinkamą mygtuką arba 
• klaviatūroje paspauskite klavišą su atitinkamu skaitmeniu 

( 1 ,  2 ,  3  arba  4 ). 
 

 
 Norėdami įjungti kelių židinių režimą, 

• ekrane spustelkite Multi (Keli židiniai) mygtuką arba 
• klaviatūroje paspauskite klavišą  M .  
•  

 

Panašiai išjungiamos nereikalingos kelių židinių režimo zonos. Nepamirškite, kad 
visada turi būti įjungta bent viena zona, o tarp įjungtų zonų negali būti išjungtų. 

Ekrane židinio taško rodyklės  nurodys pasirinktus židinio taškus ir jų vietą pagal 
gylį. 

Kelių židinių režimui išjungti mygtuką Multi spustelkite dar kartą arba klaviatūroje dar 
kartą paspauskite klavišą  M . Įjungus kelių židinių režimą galima įjungti kelias fokusavimo 
zonas, bet tuomet bus mažesnis žvalgos greitis arba kadrų dažnis. 
 
 Spustelėjus Set (Rinkinys) mygtuką bus pateikta keletas 
gamykloje užprogramuotų židinių rinkinių. Jie programuojami 
atskirai kiekvienam zondų tipui. Prijungus zondą, automatiškai 
suaktyvinamas paskutinį kartą naudotas (šio tipo zondui) židinių 
rinkinys. 
 Norėdami suaktyvinti kitokį židinių rinkinį, 

• klaviatūroje paspauskite klavišą S , atsivėrusiame sąraše 
žymeklio valdymo klavišais  ↑  ir  ↓  pažymėkite reikiamą 
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rinkinį ir paspauskite klavišą  Enter arba 
 

• ekrane spustelkite mygtuką Set ir atsivėrusiame 
sąraše pele pasirinkite reikiamą rinkinį. 

 

 
 
Dinaminio fokusavimo režimas  
 
 Siunčiamos spinduliuotės židinio taško pasirinkimui skirta 
mygtukų Transmit (Siuntimas) juostelė. 

  
 
 Norėdami pakeisti siuntimo fokusavimo 
nuostatą,  

• klaviatūroje paspauskite klavišą  F , po to 
pasinaudoję klavišais ← ir → arba tiesiog 
paspaudę klavišą su atitinkamu skaitmeniu ( 1 , 
 2 ,  3 ,  4 ,  5 ,  6 ,  7  arba  8 ) pasirinkite 
reikiamą fokusavimo gylį, arba 

• reikiamą gylį nustatykite pele spustelėdami 
kraštinius juostelės Transmit mygtukus 
 <  ir  > , arba 

• spustelkite centrinį mygtuką Transmit ir 
atsivėrusiame sąraše pele pasirinkite reikiamą 
gylį.  

 

 
Ekrane židinio taško rodyklės  nurodys pasirinktus židinio taškus ir jų vietą pagal gylį 

siuntimo metu. 
 

3.1.11. Žvalgos gylio nustatymas 
 

 Žvalgos gylio pasirinkimui skirta mygtukų Depth (Gylis) 
juostelė.  

 
 Norėdami pakeisti nustatytą žvalgos gylį, 

• klaviatūroje paspauskite klavišą D , po to 
žymeklio valdymo klavišais ← ir → pasirinkite 
reikiamą vertę, arba  

• reikiama vertę nustatykite pele spustelėdami 
kraštinius juostelės Depth mygtukus  <  ir  > , 
arba 

• spustelkite centrinį mygtuką Depth ir 
atsivėrusiame sąraše pele pasirinkite reikiamą 
vertę. 

 

 

3.1.12. Žvalgos zonos poslinkio pagal gylį nustatymas 
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 Ši funkcija naudojama nustatyto gylio žvalgos zonai paslinkti giliau. 
 
 Poslinkio vertės nustatymui skirta mygtukų Scroll (Poslinkis) 
juostelė.  
 
 Norėdami nustatyti reikiamą poslinkio vertę,  

• klaviatūroje paspauskite klavišą  C , po to 
žymeklio valdymo klavišais ← ir → pasirinkite 
reikiamą vertę, arba  

• reikiama vertę nustatykite pele spustelėdami 
kraštinius juostelės Scroll mygtukus  <  ir  > , 
arba 

• spustelkite centrinį mygtuką Scroll – ekrane 
atsivers skalė su šliaužikliu. Šį šliaužiklį 
nustatykite ties reikiama poslinkio verte 
pasinaudodami pele arba žymeklio valdymo 
klavišais ← ir → (po to skalei užverti 
paspauskite klavišą Esc arba Enter). 

 

 
3.1.13. Vaizdo padidinimas 

 
Galima nustatyti vaizdo padidinimo 1 – 8 koeficientą (mastelį).  

 
 Vaizdo mastelio nustatymui skirta mygtukų Zoom (Mastelis) 
juostelė.  
 
 Norėdami padidinti vaizdą,  

• klaviatūroje paspauskite klavišą  Z , po to 
žymeklio valdymo klavišais ← ir → pasirinkite 
reikiamą vertę, arba  

• reikiama vertę nustatykite pele spustelėdami 
juostelės Zoom mygtukus  <  ir  > , arba 

• spustelkite mygtuką, pažymėtą Zoom, – ekrane 
atsivers skalė su šliaužikliu. Šį šliaužiklį 
nustatykite ties reikiama mastelio verte 
pasinaudodami pele arba žymeklio valdymo 
klavišais ← ir → (po to skalei užverti 
paspauskite klavišą Esc arba Enter). 

  
 Norėdami grįžti prie nepadidinto vaizdo,  
• ekrane spustelkite mygtuką x1 arba 
• klaviatūroje paspauskite klavišą  X . 
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 Norėdami padidinti tam tikrą vaizdo dalį,  
 

• laikydami paspaustą kairįjį pelės klavišą, 
stačiakampiu pažymėkite reikiamą 
padidinti vaizdo dalį;  

 
 

• atleiskite pelės klavišą – stačiakampiu 
pažymėta vaizdo dalis bus rodoma 
padidinta. 

 
 
  Kai kadre rodomas padidintas vaizdas, regėjimo lauką galima paslinkti viso 
echoskopinio vaizdo atžvilgiu (t. y. rodyti kadre gretimas viso vaizdo dalis). Pelės žymeklį 
nuveskite ant vaizdo, paspauskite kairįjį pelės klavišą ir, neatleidę jo, pelės žymeklį stumkite 
reikiama kryptimi – padidintas vaizdas kadre taip pat slinks iki atleisite pelės klavišą. 
  Nustatytas padidinimo koeficientas visada rodomas 
(procentais) ant Zoom mygtuko.  
 

3.1.14. Žvalgos kampo nustatymas 
 

Žvalgos kampą galima keisti nuo 50 % iki 100 % viso žvalgos lauko. Sumažinus 
žvalgos kampą, gerokai didėja ultragarsinių kadrų dažnis. Todėl reikia naudoti kuo mažesnį 
žvalgos kampą, kai reikalingas kuo didesnis kadrų dažnis, pavyzdžiui, atliekant širdies 
audinių tyrimus.  
 
 Žvalgos kampo pakeitimui skirta mygtukų Scan Angle 
(Žvalgos kampas) juostelė.  
 



TELEMED                                                                Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z KIT Naudojimo instrukcija, Rev 2.3, 2004.10.27 

 20 

 Norėdami pakeisti žvalgos kampą, 
• klaviatūroje paspauskite klavišą  L , po to 

žymeklio valdymo klavišais ← ir → pasirinkite 
reikiamą vertę, arba  

• reikiama vertę nustatykite pele spustelėdami 
kraštinius juostelės Scan Angle mygtukus 
 <  ir  > , arba 

• spustelkite centrinį mygtuką Scan Angle ir 
atsivėrusiame sąraše pele pasirinkite reikiamą 
vertę. 

 

 

 

 

PASTABA.  
 Šia funkcija galima naudotis, tik jeigu naudojamas iškilasis zondas. 
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3.1.15. Filmavimo valdymas 
 

Žvalgytuvas gali įrašyti ir atkurti realiuoju laiku ultragarsinių kadrų srautą. Didžiausias 
įrašomų kadrų skaičius priklauso nuo operatyviosios kompiuterio atminties talpos (žr. 
lentelę). 
 

Eil. Nr. Operatyviosios kompiuterio 
atminties talpa Mbaitais Didžiausias įrašomų kadrų skaičius  

1 32  0  
2 64  128  
3 128  256  
4 256  512  
5 512 ir daugiau 1024  

 Norėdami suaktyvinti filmavimo režimą 
• klaviatūroje paspauskite klavišą  I . 
 

 
 

 
Įrašymo mygtukas 

 
Stabdymo mygtukas 

 
Atkūrimo mygtukas 

 
Pastūmimo vienu įrašytu 

kadru atgal mygtukas 

 
Pastūmimo vienu įrašytu 
kadru į priekį mygtukas 

 
Kadro pasirinkimo šliaužiklis. 
Galima naudotis tik stabdos 

ir atkūrimo režimais. 
 

Einamojo kadro numeris / 
visų įrašytų kadrų skaičius. 

Rodoma tik stabdos ir 
atkūrimo režimais.  

 

 

 
Filmavimą galima atlikti dviem režimais – automatiniu ir rankiniu. 
• Automatinis režimas – žvalgytuvas pradeda automatiškai įrašinėti echoskopinius 

kadrus, sukuriamus vaizdo formavimo sistemai veikiant žvalgos režimu, ir 
automatiškai sustoja pristabdymo režimu. 

• Rankinis režimas – vartotojas turi pele spustelti įrašymo ir stabdymo mygtukus.  
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 Kokiu režimu bus atliekamas filmavimas, 
nurodoma papildomų nustatymų meniu.  
 Spustelėję Advanced… (Papildomi 
nustatymai) mygtuką, atsivėrusiame meniu sąraše 
suraskite punktą Auto Cineloop (Automatinis 
filmavimas). Spustelėję šį punktą, nustatykite 
reikiamą variantą: jeigu bus rodoma varnelė, 
žvalgytuvas bus paruoštas automatiniam filmavimui, 
priešingu atveju – rankiniam. 
  

 
 

Filmavimą galima atlikti tik vaizdo formavimo sistemai veikiant žvalgos režimu, o 
įrašytus kadrus atkurti – tik perjungus vaizdo formavimo sistemą į pristabdymo režimą. 

Nuosekliai įrašant kadrus, bus įsimintos visos parametrų nuostatos, pagal kurias 
buvo atliekamas vaizdo formavimas. Nerekomenduojama keisti jokių parametrų 
filmavimo metu. Prireikus pakeisti tam tikrų parametrų nuostatas, sustabdykite įrašymą, 
pakeiskite nuostatas ir tada vėl paleiskite įrašymą. Jeigu vis dėlto nuostatos bus pakeistos 
filmavimo metu, filmavimo atmintyje bus įsimintos paskutinės vaizdo formavimo parametrų 
vertės. 
 Atkuriant įrašytus kadrus, parametrų vertės rodomos įprastinėse vietose. Pavyzdžiui, 
ant zondo mygtuko bus zondo žymuo, lango apačioje bus rodomas kadrų dažnis ir t. t. 
Daugelis nuostatų rodoma pagrindinio lango žvalgytuvo valdymo pulte. 
 

3.1.16. Vaizdo apvertimas  
  
 Ši funkcija skirta echoskopiniam vaizdui apversti aplink vertikalią ar horizontalią ašį. 
Ant zondo korpuso yra reljefinė žymė žvalgos krypčiai nurodyti. 
  

• Spustelkite Advanced… (Papildomi nustatymai) mygtuką.  
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• Vaizdui apversti aplink vertikalią ašį 
atsivėrusiame meniu sąraše spustelkite 
punktą Mirror (Veidrodinis) ir atsiras varnelė. 

 
 

• Vaizdui apversti aplink horizontalią ašį 
atsivėrusiame meniu sąraše spustelkite 
punktą Flip (Apvertimas) ir atsiras varnelė. 

 

 
 

Echoskopinis vaizdas bus atitinkamai apverstas. Žvalgos kryptį vaizde nurodo 
rodyklė . 
 

 

PASTABA.  
 Apversti aplink vertikalią (Mirror) ir (arba) horizontalią (Flip) ašį 
galima tik B režimo (dvimatį) vaizdą. 

3.2. Preliminarinis apdorojimas 
 

Šiame skirsnyje apibūdinamos signalo ir vaizdo apdorojimo, kuris atliekamas prieš 
išsaugant atmintyje ultragarsinio tyrimo duomenis, priemonės.  
 

3.2.1. Dinaminės srities reguliavimas 
 

Sumažinant echoskopinio vaizdo dinaminę sritį, padidinamas vaizdo kontrastas, 
padidinant dinaminę sritį, gaunamas mažesnio kontrasto ("glotnesnis") vaizdas. 
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 Dinaminės srities nustatymui skirta mygtukų Dyn. Range 
(angl. Dynamic Range – Dinaminė sritis) juostelė.  
 
 Norėdami pakeisti dinaminę sritį, 

• klaviatūroje paspauskite klavišą  R , po to 
žymeklio valdymo klavišais ← ir → pasirinkite 
reikiamą vertę, arba  

• reikiama vertę nustatykite pele spustelėdami 
kraštinius juostelės Dyn. Range mygtukus 
 <  ir  > , arba 

• spustelkite centrinį mygtuką Dyn. Range ir 
atsivėrusiame sąraše pele pasirinkite reikiamą 
vertę. 

 

 

 
3.2.2. Galios reguliavimas  

 
Ši funkcija skirta ultragarsinės spinduliuotės akustinės galios reguliavimui. 

 
 Galia reguliuojama Power Control (Galios reguliavimas) 
šliaužikliu. Kad šliaužiklį nustatytumėte į reikiamą padėtį  

• klaviatūroje paspauskite klavišą  O , po to šliaužiklį stumkite 
žymeklio valdymo klavišais ← ir →, arba 

• šliaužiklį nutempkite pele. 
 

 

 
3.2.3. Suminio stiprinimo reguliavimas 

 
Stiprinimas – tai stiprintuvų užtikrinamas įtampos amplitudžių padidinimas. Suminis 

stiprinimas, t. y. echoskopinio signalo jautrumo lygis, vartotojo nustatomas pagal poreikius, 
kad būtų rodomas tinkamo ar reikiamo skaisčio vaizdas. 

Stiprinimo lygį galima keisti žvalgytuvui veikiant tiek M režimu, tiek B režimu. 
  
 Stiprinimas reguliuojamas Gain Control (Stiprinimo 
reguliavimas) šliaužikliu. Kad šliaužiklį nustatytumėte į reikiamą 
padėtį 

• klaviatūroje paspauskite klavišą  G , po to šliaužiklį stumkite 
žymeklio valdymo klavišais ← ir →, arba  

• šliaužiklį nutempkite pele. 

 

 
3.2.4. Laikinis stiprinimo kompensavimas  

 
Laikinio stiprinimo kompensavimo (angl. TGC – Time Gain Compensation) funkcija 

leidžia atskirai pareguliuoti signalų, gaunamų iš įvairių gylių, stiprinimą.  
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 Laikinio stiprinimo kompensavimo lygiai reguliuojami 
šliaužiklių grupe, pažymėta TGC Control (TGC reguliavimas). Kad 
šliaužiklius nustatytumėte į reikiamą padėtį 

• klaviatūroje paspauskite klavišą  T , po to kiekvieną 
šliaužiklį žymeklio valdymo klavišais ← ir → nustatykite į 
reikiamą padėtį; perėjimui nuo vieno šliaužiklio prie kito 
naudokite tabuliacijos klavišą Tab; arba 

• kiekvieną šliaužiklį nutempkite pele.  
 

 
TGC reguliavimo šliaužiklių dešinėje rodomos faktiškos gylio vertės.  
 

 Dešiniame echoskopinio vaizdo krašte rodoma TGC kreivė, atitinkanti 
kiekvieno gylio signalų stiprinimo lygį. 

 
 

3.2.5. Ultragarsinio zondo dažnis  
 

Jeigu naudojamas daugiadažnis zondas, galima keisti jo centrinį darbinį dažnį. 
 
 Centrinio dažnio nustatymui skirta mygtukų Probe 
Freq. (angl. Probe Frequency – Zondo dažnis) juostelė.  
 
 Norėdami nustatyti naują dažnio vertę, 

• klaviatūroje paspauskite klavišą  B , po to 
žymeklio valdymo klavišais ← ir → 
pasirinkite reikiamą vertę, arba  

• reikiama vertę nustatykite spustelėdami 
kraštinius juostelės Probe Freq. 
mygtukus  <  ir  > , arba 

• spustelkite centrinį mygtuką Probe Freq. 
ir atsivėrusiame sąraše pele pasirinkite 
reikiamą vertę. 

 

 
 Jeigu prijungtas zondas gali būti naudojamas tik vieninteliu 
dažniu, ekrane rodomas tik informacinis užrašas Probe Frequency 
(Zondo dažnis). 

 

3.3. Paskesnis apdorojimas 
 

Šiame skirsnyje apibūdinamos priemonės, skirtos pristabdymo režimu rodomo arba 
iš atminties įkelto vaizdo apdorojimui, atliekamam nustatyti optimalius parametrus, kuriuos 
turės išsaugomas atmintyje ir vėliau rodomas ekrane vaizdas. 
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3.3.1. Vaizdo ryškumo reguliavimas 

 
Naudojantis šia funkcija, vaizdo kontūrus galima paryškinti, kad būtų aiškiau matyti 

objektas, arba pablankinti (sušvelninti), kad būtų geriau matyti minkštųjų audinių struktūra. 
 
 Vaizdo ryškumo reguliavimui skirta mygtukų Image Enh. 
(angl. Image Enhancement – Vaizdo kokybės gerinimas) juostelė.  
 
 Norėdami pakeisti vaizdo ryškumą, 

• klaviatūroje paspauskite klavišą  E , po 
to žymeklio valdymo klavišais ← ir → 
pasirinkite reikiamą vertę, arba  

• reikiama vertę nustatykite spustelėdami 
kraštinius juostelės Image Enh. 
mygtukus  <  ir  > , arba 

• spustelkite centrinį mygtuką Image 
Enh. ir atsivėrusiame sąraše pele 
pasirinkite reikiamą punktą (Sharpen 
More – Daugiau paryškinti; Sharpen – 
Paryškinti; none – nekeisti; Smooth – 
Pablankinti; Smooth More – Daugiau 
pablankinti). 

 

 
 

3.3.2. Kadrų vidurkinimas  
 

Kadrų vidurkinimo funkcija skirta echoskopinio vaizdo triukšmo lygio sumažinimui. 
 

 Kadrų vidurkinimas (vaizdo triukšmo lygio sumažinimas) 
valdomas mygtukų Frame Avg. (angl. Frame Averaging – Kadrų 
vidurkinimas) juostele. 

 

 
 Norėdami suaktyvinti kadrų vidurkinimo 
funkciją, 

• klaviatūroje paspauskite klavišą  A , po to 
žymeklio valdymo klavišais ← ir → pasirinkite 
reikiamą variantą, arba  

• reikiamą skaičių nustatykite spustelėdami 
kraštinius juostelės Frame Avg. mygtukus 
 <  ir  > , arba 

• spustelkite centrinį mygtuką Frame Avg. ir 
atsivėrusiame sąraše pele pasirinkite reikiamą 
punktą (none – nevidurkinant; 2 frames – 2 
kadrai; 3 frames – 3 kadrai ir t. t.). 

 

 

 Pasirinktas skaičius rodys, kiek kadrų bus naudojama vidurkinimo procedūrai, 
atliekamai ultragarsine įranga, norint sumažinti vaizdo triukšmo lygį. 
 Norint gauti mažesnio kontrasto vaizdą reikia nustatyti daugiau kadrų. Tiriant 
dinaminius procesus (pvz., širdies ar vaisiaus), reikia nustatyti mažiau kadrų.  
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3.3.3. Vaizdo optinių parametrų paderinimas  

 
Reguliuojant kontrastingumo koeficientą, galima pasirinkti kreives, dalijančias 

pustonių skalę į mažo, vidutinio ir didelio lygio echoskopinio signalo zonas. Todėl tam tikras 
vaizdo zonas galima paryškinti, tam tikras – pablukinti bei nuslopinti echoskopinio signalo 
didelio intensyvumo zonas. Taip pat galima reguliuoti bendrus echoskopinio vaizdo skaisčio 
ir kontrasto lygius. 
 
 Vaizdo optinių parametrų paderinimui naudojama vertikalių skalių su 
šliaužikliais grupė, pažymėta Palette Control (Paletės valdymas). Čia iš 
kairės į dešinę išdėstytos kontrastingumo koeficiento (γ), skaisčio ir 
kontrasto skalės. Kad šliaužiklius nustatytumėte į reikiamą padėtį 

• klaviatūroje paspauskite klavišą  P , po to kiekvieną šliaužiklį 
žymeklio valdymo klavišais ← ir → nustatykite į reikiamą padėtį; 
perėjimui nuo vieno šliaužiklio prie kito naudokite tabuliacijos klavišą 
Tab; arba 

• kiekvieną šliaužiklį nutempkite pele.  
 
 Šios valdymo įtaisų grupės kairėje dalyje rodoma pustonių skalė, 
kurioje vaizdžiai matyti visi atliktų pakeitimų rezultatai. 
  

 

 
3.3.4. Papildomas vaizdo optinių parametrų paderinimas  

 
Papildomo vaizdo optinių parametrų paderinimo funkcijos skirtos tikslesniam 

kontrastingumo koeficiento, skaisčio ir kontrasto nustatymui.  
 

 Spustelkite Palette… (Paletė) mygtuką.  
 

 Ekrane atsivers 
papildomo vaizdo optinių 
parametrų paderinimo 
(Advanced Palette 
Control) dialogo langas. 
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 Šio lango šliaužikliais 
galima keisti atskirai 
kiekvienos RGB spalvos – 
raudonos (Red), žalios 
(Green) ir mėlynos (Blue) – 
kontrastingumo koeficientą 
(Gamma), kontrastą 
(Contrast) ir skaistį 
(Brightness). 
 Jeigu suaktyvintas 
atitinkamas saitas (Link...), 
t. y. jo žymimasis langelis 
pažymėtas varnele, visi 
grupės šliaužikliai slinks 
drauge. 
 Jeigu saitas 
nesuaktyvintas, t. y. 
nepažymėtas varnele, 
kiekvieną atitinkamos 
grupės šliaužiklį reikia 
stumti atskirai. 
 

 

 

 Taip pat, pasinaudojus šliaužikliais arba įvedus reikiamas 
reikšmes į atitinkamus laukus, galima “nukirpti“ gradacijų kreivę. 
 
 Achromatinę skalę norint pakeisti spalvine, reikia spustelti 
Color Selection (Spalvos pasirinkimas) mygtuką. 

 
 

 Ekrane atsivers spalvų tvarkymo dialogo langas 
(Color). Pasirinkite reikiamą spalvą (pavyzdžiui, 
raudoną). 
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 Viršutinės horizontalios skalės šliaužiklį stumkite į 
kairę, kaip pavaizduota paveikslėlyje, – šviesios vaizdo 
zonos bus nuspalvintos raudona spalva. Rezultatą galima 
matyti pustonių skalėje bei pačiame echoskopiniame 
vaizde. 
 Tamsias vaizdo zonas taip pat galima nuspalvinti 
reikiama spalva panaudojant apatinės skalės šliaužiklį. 

 
 
 Norėdami grąžinti standartines vaizdo optinių parametrų nuostatas, 

• klaviatūroje paspauskite klavišą  D  arba 
• spustelkite Default (Standartinės nuostatos) mygtuką. 

 

 
3.3.5. Užtvarinis filtras 

 
Panaudojant užtvarinio filtro funkciją, galima susiaurinti gaunamo echoskopinio 

signalo verčių sritį. Paprastai ši operacija naudojama echoskopinio vaizdo triukšmų 
matomumo sumažinimui.  

Pakeičiant ReJection Control (Užtvaro valdymas) šliaužiklio padėtį, galima 
sumažinti triukšmų lygį. Norint pasiekti geresnių rezultatų, šią operaciją reikia atlikti po to, 
kai bus sureguliuoti pirmiau nurodyti parametrai – laikinio stiprinimo kompensavimas (TGC), 
stiprinimas (Gain), dinaminė sritis (Dyn. range). Tam tikras šios operacijos trūkumas – 
zonos, atitinkančios mažą echoskopinio signalo intensyvumą, tampa nematomos, kai 
nustatomas palyginti aukštas užtvaro lygis (šliaužiklis arti dešinio skalės krašto). 
 
 Užtvarinio filtro funkcija valdoma ReJection Control (Užtvaro 
valdymas) šliaužikliu. Norėdami šia funkcija pasinaudoti, 

• klaviatūroje paspauskite klavišą  J , po to šliaužiklį stumkite 
žymeklio valdymo klavišais ← ir → arba  

• šliaužiklį nutempkite pele į reikiamą padėtį.  
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3.3.6. Negatyvinis vaizdas 
 

 Norėdami pozityvinį echoskopinį vaizdą 
pakeisti negatyviniu (inversiniu) ar atvirkščiai, 

• spustelkite Advanced… (Papildomi 
nustatymai) mygtuką; 

• atsivėrusiame meniu sąraše spustelkite meniu 
punktą Negative (Negatyvas). 

 

 

3.4. Matavimai 
 

Šiame skirsnyje apibūdinami matavimų metodai. 
 

3.4.1. Matavimų valdymo įtaisai 
 

Matavimus galima atlikti tiek žvalgytuvo dinaminiu žvalgos režimu, tiek pristabdymo 
režimu.  
 

• Ekrane spustelkite  mygtuką arba  
• klaviatūroje paspauskite klavišą F4. 

 Virš pagrindinės valdymo įtaisų grupės bus rodomi naujieji 
mygtukai. 

 

 Spustelėjus vieną šių mygtukų, bus suaktyvinti atitinkamos matavimų rūšies įrankiai 
(iš kairės į dešinę): 

• tiesių atkarpų matavimo ; 

• perimetrų ir plotų matavimo ; 

• akušerinių / kardiologinių / veterinarinių matavimų ; 

• kampų matavimo  ; 

• papildomųjų įrankių . 
 
 Prireikus pašalinti visas matavimų žymes ir einamųjų 
skaičiavimų rezultatus, 

• pele spustelkite mygtuką Clear (Išvalyti) arba 
• klaviatūroje paspauskite klavišą  C . 
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3.4.2. Tiesių atkarpų matavimas 
 

Spustelkite tiesių atkarpų matavimo mygtuką . Ekrane atsiras tiesių atkarpų 
matavimo pultas. 
 Matuojant B režimo vaizde, vienu metu galima matyti iki keturių matavimų, atliktų 
panaudojant atitinkamą žymių porų skaičių, rezultatus, matuojant M režimo vaizde – dviejų.  
 

 
B režimo tiesių atkarpų matavimo pultas 

 
M režimo tiesių atkarpų matavimo pultas 

  
 Pirmajai žymių porai pažymėti ir atkarpos ilgiui išmatuoti B režimo vaizde, spustelkite 

mygtuką . Pelės žymeklį nuveskite į echoskopinį vaizdą – žymeklis virs kryžiuku. Šį 
žymeklį nuveskite į vaizdo tašką, atitinkantį matuojamos atkarpos pradžią ir, spausdami 
kairįjį pelės klavišą, pelės žymeklį perkelkite į tašką, atitinkantį matuojamos atkarpos galą, 
po to pelės klavišą atleiskite. 
 
 Echoskopiniame vaizde bus rodomos abi kryžminės 
žymės ir jas jungianti tiesės atkarpa.  
 

 Pulte šalia L1: mygtuko bus parodyta atkarpos ilgio vertė. 
 

Norėdami patikslinti rodomos atkarpos bet kurios žymės vietą, pelės žymeklį 
nuveskite ant tos žymės ir spausdami kairįjį pelės klavišą atkarpos žymę perkelkite į 
reikiamą vietą, po to pelės klavišą atleiskite. Ilgio vertė automatiškai pasikeis. Norėdami 
pakartoti pirmosios atkarpos matavimą, spustelkite mygtuką L1:. Žymės ir jas jungianti linija 
dings, kad matavimo procedūrą būtų galima pradėti iš naujo. 
 Pasinaudojus L2:, L3:, L4: mygtukais, B režimo vaizde taip pat 
galima pažymėti ir išmatuoti dar tris atkarpas.    
 

Pirmajai žymių porai pažymėti ir atkarpos ilgiui išmatuoti M režimo vaizde spustelkite 

mygtuką . Matavimas atliekamas taip pat, kaip ir B režimo vaizde. 
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 Kryžminės žymės ir matuojamoji atkarpa M režimo vaizde. 
 

 
 Atkarpos ilgio matavimo rezultatas parodomas atitinkamame 
pulte, kuriame taip pat rodomi papildomi duomenys: 

• šalia mygtuko D1: – išmatuotas atkarpos ilgis milimetrais; 
• šalia užrašo T1: – išmatuotas laikas sekundėmis; 
• šalia užrašo S1: – išmatuotas greitis (krypties koeficientas) 

milimetrais per sekundę; 
• šalia užrašo HR1: – pulsas tvinksniais per minutę.  

 Pasinaudojus D2: mygtuku, M režimo vaizde taip pat galima pažymėti ir išmatuoti dar 
vieną atkarpą. 
 

3.4.3. Kampų matavimas 
 

 Spustelkite kampų matavimo mygtuką . 
 

B režimo vaizde kampų matavimus galima atlikti panaudojant 
tris žymių rinkinius. Kad sistema galėtų išmatuoti kampą, reikia 
pažymėti bent dvi atkarpas (tieses). Joms pažymėti naudokite L1–
L4 tiesių atkarpų matavimo žymes. 

 
Kampų matavimo 

pultas 
 

• Spustelkite mygtuką Define line A (Pažymėti tiesę 
A). 

• Atsivėrusiame sąraše spustelkite punktą Distance 
L1 on B (Atstumas L1 B režimo vaizde).  

• Echoskopiniame vaizde pažymėkite (nubrėžkite) 
atkarpą L1: 
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• Spustelkite mygtuką Define line B (Pažymėti tiesę 
B). 

• Atsivėrusiame sąraše spustelkite punktą Distance 
L2 on B (Atstumas L2 B režimo vaizde).  

• Echoskopiniame vaizde pažymėkite (nubrėžkite) 
atkarpą L2: 

 

 

 

 

 Sistema apskaičiuos kampo tarp tiesių 
L1 ir L2 vertę. 

 
 

 

PASTABA.  
 Jeigu tiesės jau nubrėžtos, kampo matavimo rezultatas parodomas 
iš karto. Jeigu jos dar nėra pažymėtos, nuolat apskaičiuojamas rezultatas 
bus rodomas atkarpų padėties pažymėjimo ir patikslinimo metu. 

 
3.4.4. Perimetrų ir plotų matavimas 

 

 Spustelkite perimetrų ir plotų matavimo mygtuką . Ekrane 
atsiras perimetrų ir plotų matavimo pultas. 
 Vienu metu galima matyti dviejų matavimų, atliktų 
panaudojus du nepriklausomus vienas nuo kito atskirus žymių 
rinkinius, rezultatus. Matuoti galima laisvai nupiešiamo kontūro 
metodu (ranka pažymėjus matuojamą zoną) arba elipsės metodu 
(kai reikiamo dydžio elipsė uždedama ant matuojamos zonos).  
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Perimetrų ir plotų matavimas elipsės metodu   
 
 Perimetro ir ploto matavimui pradėti panaudojant pirmą žymių 
rinkinį spustelkite mygtuką . Po mygtuku atsivers meniu 
sąrašas. 
 Šiame sąraše spustelkite punktą Ellipse (Elipsė), kad 
matavimai būtų atliekami elipsės metodu.  

Pelės žymeklį nuveskite į echoskopinį vaizdą – žymeklis virs kryžiuku. Šį žymeklį 
nuveskite į vaizdo tašką, kuris bus laikomas pirmuoju matuojamos zonos tašku. Vieną kartą 
paspauskite kairįjį pelės klavišą ir pelės žymeklį perkelkite į priešingą matuojamos zonos 
tašką. Echoskopiniame vaizde atsiras elipsė, kurios priešpriešinis taškas seks pelės 
žymeklį. Šį tašką nuvedus į reikiamą vietą, kairįjį pelės klavišą paspauskite dar kartą – 
elipsė bus užfiksuota vaizde. 
 Pulte bus parodyti matavimų 
rezultatai: 

• plotas S1 kvadratiniais centimetrais; 
• perimetras P1 milimetrais; 
• didžiosios elipsės ašies ilgis LA1 

milimetrais; 
• mažosios elipsės ašies ilgis SA1 

milimetrais; 
• tūris V1 kubiniais centimetrais.  

 

 Elipsė turės tris fiksavimo taškus, pažymėtus kvadratėliais. Du taškai žymi didžiąją 
elipsės ašį, trečias – mažąją. Norėdami pakeisti bet kurio fiksavimo elipsės taško vietą, 
nuveskite ant jo pelės žymeklį ir, spausdami kairįjį pelės klavišą, pelės žymeklį perkelkite į 
reikiamą vietą, po to pelės klavišą atleiskite. Sistema apskaičiuos ir parodys naujas 
matavimo vertes.  
 Kitas matavimas elipsės metodu atliekamas spustelėjus mygtuką S2: ir pakartojus 
pirmiau nurodytus veiksmus.  
 
Perimetrų ir plotų matavimas laisvai nupiešiamo kontūro metodu   
 
 Perimetro ir ploto matavimui pradėti panaudojant pirmą žymių 
rinkinį spustelkite mygtuką . Po mygtuku atsivers meniu 
sąrašas. 
 Šiame sąraše spustelkite punktą FreeHand (Atliktas ranka), 
kad matavimai būtų atliekami laisvai nupiešiamo kontūro metodu.  

Pelės žymeklį nuveskite į echoskopinį vaizdą – žymeklis virs kryžiuku. Šį žymeklį 
nuveskite į vaizdo tašką, kuris bus laikomas pirmuoju matuojamos zonos tašku. Vieną kartą 
paspauskite kairįjį pelės klavišą ir pelę nupieškite matuojamos zonos kontūrą. Pelės 
mygtuką paspaudus dar kartą, bus automatiškai nupiešta uždarančioji atkarpa. 
 Pulte bus parodyti matavimų rezultatai: 

• plotas S1 kvadratiniais centimetrais; 
• perimetras P1 milimetrais.  

 
 Kitas matavimas laisvai nupiešiamo kontūro metodu atliekamas spustelėjus mygtuką 
S2: ir pakartojus pirmiau nurodytus veiksmus. 
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3.4.5. Akušeriniai matavimai ir skaičiavimai 
 

 Norint atlikti akušerinius matavimus ir skaičiavimus, reikia 

ekrane spustelti mygtuką , po to atveriamajame lauko Index 
selection (Pasirinkimas iš sąrašo) sąraše pasirinkti vieną galimų 
akušerinių skaičiavimų rūšių: 
 

• Gyn/GW Indication - skaičiavimai remiantis žinomomis 
datomis, siejamomis su nėštumu; 

• Gyn/GW Parameter - skaičiavimai remiantis geometriniais 
vaisiaus parametrais; 

• Gyn/Fetus Weight - vaisiaus svorio skaičiavimas. 
 

Norimą variantą pasirinksite  
• pele spustelėję lauko Index selection mygtuką su žemyn 

nukreipta rodykle, po to atsivėrusiame sąraše spustelėję 
reikiamą punktą, arba  

• klaviatūroje paspaudę klavišą  X  ir po to pasinaudoję 
žymeklio valdymo klavišais  ↑  ir  ↓ . 
 

 
 

 
3.4.6. Skaičiavimai remiantis žinomomis datomis, 

siejamomis su nėštumu 
   
 Skaičiavimai remiantis žinomomis datomis, siejamomis su 
nėštumu, atliekami Index selection (Pasirinkimas iš sąrašo) lauko 
sąraše pasirinkus variantą Gyn/GW Indication.  

 
Skaičiavimams galima panaudoti bet kurį šių parametrų: 

• LPM (angl. Last Period of Menstruation) – paskutinis 
mėnesinių periodas; 

• BBT (angl. Basal Body Temperature) – bazalinė kūno 
temperatūra; 

• KED (Known Examination Day) – žinoma tyrimo data. 
 
 Reikiamas parametras nurodomas atveriamajame lauko 
Parameter (Parametras) sąraše. Parametrą nurodysite 

• pele spustelėję lauko Parameter mygtuką su žemyn nukreipta 
rodykle, po to atsivėrusiame sąraše spustelėję reikiamą 
punktą, arba  

• klaviatūroje paspaudę klavišą  R  ir po to pasinaudoję 
žymeklio valdymo klavišais  ↑  ir  ↓ . 

 

 
 Pažymėję reikiamą punktą ir patvirtindami 

• pele spustelkite mygtuką Define (Nurodyti) arba 
• klaviatūroje paspauskite klavišą  N .  
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 Ekrane atsiras dialogo langas su duomenų 
įvedimo laukais. Įveskite reikiamas datas. 
 Įvedamos datos automatiškai tikrinamos, kad 
nebūtų nurodyti netinkami skaičiai. 

 
 

 Skaičiavimo rezultatai bus pateikti pulte su užrašais: 
• CGW – vaisiaus amžius savaitėmis (w.) ir dienomis (d.); 
• EDC – numatomoji gimdymo data. 

 
 

3.4.7. Skaičiavimai remiantis geometriniais vaisiaus 
parametrais  

 
 Norint apskaičiuoti numatomąją gimdymo datą remiantis 
geometriniais vaisiaus parametrais, reikia Index selection lauko 
sąraše pasirinkti variantą Gyn/GW Parameter.  
 
 Yra keletas pagrindinių metodų, kuriuos galima panaudoti 
panašiems skaičiavimams. Jie išvardinti atveriamajame lauko 
Method selection (Metodo pasirinkimas) sąraše: 

• USA version (JAV variantas); 
• Hansmann method (Hansmano metodas); 
• Campbell method (Kempbelo metodas); 
• Tokyo university (Tokijo universiteto metodas); 
• Osaka university (Osakos universiteto metodas). 

 
 Norimą metodą nurodysite 

• pele spustelėję lauko Method selection mygtuką su žemyn 
nukreipta rodykle, po to atsivėrusiame sąraše spustelėję 
reikiamą punktą, arba  

• klaviatūroje paspaudę klavišą  H  ir po to pasinaudoję 
žymeklio valdymo klavišais  ↑  ir  ↓ . 

 

  
Skaičiavimams galima panaudoti bet kurį šių parametrų: 

• AC (angl. Abdominal Circumference) – pilvo apimtis; 
• BPD (angl. Biparietal Diameter) – tarpmomeninis skersmuo (atstumas tarp 

momeninių gumburų); 
• CRL (angl. Crown-Rump Length) – atstumas nuo momens iki kryžkaulio; 
• FL (angl. Femur Length) – šlaunikaulio ilgis; 
• FTA (angl. Fetal Trunk Cross-Sectional Area) – vaisiaus liemens skerspjūvio plotas; 
• GS (angl. Gestational Sac) – vaisiaus dangalai; 
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• HC (angl. Head Circumference) – galvos apimtis; 
• HL (angl. Humeral Length) – žasto ilgis; 
• LV (angl. Length of Vertebrae) – stuburo ilgis. 

 
 Parametrai išvardinti atveriamajame lauko Parameter 
(Parametras) sąraše, kuris parodomas kiekvienam pasirinktam 
metodui. 
  
 Parametrą nurodysite 

• pele spustelėję lauko Parameter mygtuką su žemyn nukreipta 
rodykle, po to atsivėrusiame sąraše spustelėję reikiamą punktą, 
arba  

• klaviatūroje paspaudę klavišą  R  ir po to pasinaudoję žymeklio 
valdymo klavišais  ↑  ir  ↓ . 

 

 
 Pažymėję reikiamą punktą ir patvirtindami 

• pele spustelkite mygtuką Define (Nurodyti) arba 
• klaviatūroje paspauskite klavišą N . 

 

 
  Ekrane bus pateiktas meniu, kuriame išvardinti galimi vaisiaus geometrinių dydžių 
matavimo metodai. Atsižvelgiant į pasirinktą parametrą, tai gali būti tiesių atkarpų, perimetro 
ir (arba) ploto matavimai. 

  
 Tiesių atkarpų matavimo žymių pasirinkimas. 

 
 

 Perimetro ir ploto matavimo žymių 
pasirinkimas. 
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 Suaktyvinkite atitinkamų geometrinių dydžių matavimo žymes. Geometrinių dydžių 
matavimai atliekami pagal nustatytas tiesių atkarpų, perimetrų ir plotų matavimo 
procedūras. Jeigu reikiami matavimai jau atlikti, skaičiavimo rezultatai bus pateikti 
nedelsiant. Jeigu ne – atliekant matavimus bus parodomas nuolat atnaujinamas 
skaičiavimo rezultatas. 

 Skaičiavimo rezultatai bus pateikti zonoje po 
lauku Parameter: 

• šalia atitinkamo geometrinio dydžio 
pavadinimo santrumpos – matmens vertė; 

• šalia santrumpos CGW – apskaičiuotas 
vaisiaus amžius; 

• šalia santrumpos EDC – numatomoji gimdymo 
data. 

 
 

 Jeigu geometrinis dydis per mažas ar per 
didelis pasirinkto skaičiavimui parametro atžvilgiu, 
CGW eilutėje bus nurodyta atitinkamai <<<<<< arba 
>>>>>>. Šiuo atveju gimdymo data nenurodoma. 

 
 

3.4.8. Vaisiaus svorio skaičiavimas  
 
 Norint apskaičiuoti vaisiaus svorį, reikia Index selection 
(Pasirinkimas iš sąrašo) lauko sąraše pasirinkti variantą Gyn/Fetus 
weight.   
 
 Yra keletas pagrindinių metodų, kuriuos galima panaudoti 
panašiems skaičiavimams. Jie išvardinti atveriamajame lauko 
Method selection (Metodo pasirinkimas) sąraše: 

• USA version (JAV variantas); 
• Hansmann method (Hansmano metodas); 
• Tokyo university (Tokijo universiteto metodas); 
• Osaka university (Osakos universiteto metodas). 

 
 Norimą metodą nurodysite 

• pele spustelėję lauko Method selection mygtuką su žemyn 
nukreipta rodykle, po to atsivėrusiame sąraše spustelėję 
reikiamą punktą, arba  

• klaviatūroje paspaudę klavišą  H  ir po to pasinaudoję 
žymeklio valdymo klavišais  ↑  ir  ↓ . 
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 Bus parodyta akušerinių skaičiavimų įrankių juosta (pavyzdys 
pagrįstas JAV metodu). 

 

• Pele spustelkite mygtuką AC arba 
• klaviatūroje paspauskite klavišą  A . 
• Pasirinkite reikiamą meniu punktą. 
• Echoskopiniame vaizde atlikite matavimus 

pasinaudodami pasirinktu įrankiu. 

 
 

 Po to: 
• pele spustelkite mygtuką FL arba 
• klaviatūroje paspauskite klavišą  L ; 
• pasirinkite reikiamą meniu punktą; 
• echoskopiniame vaizde atlikite matavimus 

pasinaudodami pasirinktu įrankiu. 

 
 

 Matuojant bus rodomas nuolat 
atnaujinamas vaisiaus svorio skaičiavimo 
rezultatas. 

 
 

 

PASTABA.  
 Jei atitinkami tiesių atkarpų, perimetrų ar plotų matavimai jau buvo 
atlikti, svorio skaičiavimo rezultatas bus parodytas iš karto. Jeigu ne – 
atliekant matavimus bus rodomas nuolat atnaujinamas vaisiaus svorio 
skaičiavimo rezultatas. 
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3.4.9. Akušerinių skaičiavimų rezultatų tvarkymas  
 
 Ką tik atlikto akušerinio skaičiavimo rezultatą išsaugosite, kad jį būtų 
galima panaudoti vėliau, 

• pele spustelėję mygtuką Add (Pridėti) arba 
• klaviatūroje paspaudę klavišą D . 

 
 Išsaugojus skaičiavimo rezultatą, vaisiaus amžiaus (CGW), 
numatomosios gimdymo datos (EDC) arba vaisiaus svorio (FW) verčių vidurkiai 
atnaujinami. 

 

 
 Įvairiais metodais atliktų skaičiavimų rezultatų vidurkius peržiūrėsite ir 
sutvarkysite, 

• pele spustelėję mygtuką View… (Parodyti) arba 
• klaviatūroje paspaudę klavišą  V . 

 

 
Ekrane bus pateiktas matavimo rezultatų (Measurements results) langas. 
 

Vaisiaus 
amžiaus ir 
numatomos 
gimdymo 
datos lentelė  

 
 



TELEMED                                                                Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z KIT Naudojimo instrukcija, Rev 2.3, 2004.10.27 

 41 

Vaisiaus 
svorio 
lentelė 

 
 

3.4.10. Urologiniai matavimai ir skaičiavimai 
 

 Norėdami atlikti urologinius matavimus ir skaičiavimus, 

ekrane spustelkite mygtuką , po to atveriamajame lauko Index 
selection (Pasirinkimas iš sąrašo) sąraše pasirinkite punktą 
Urology/Volume (Urologija/Tūris) 

• pasinaudoję pele arba 
• klaviatūroje paspaudę klavišą  X  ir po to pasinaudoję 

žymeklio valdymo klavišais  ↑  ir  ↓ . 
 

Atsiras urologinio tūrio skaičiavimo valdymo įtaisai. 
Elipsoido tūris apskaičiuojamas naudojant HWL metodą. 

 
  

Tūrio skaičiavimus patogiausia atlikti žvalgytuvą įjungus B/B režimu, kai išilginis 
elipsinio objekto pjūvis rodomas viename B vaizde, o skersinis – kitame. Išmatavus objekto 
aukštį, plotį ir ilgį, bus galima įvertinti jo tūrį. 

Jeigu žvalgytuvas įjungtas B režimu, tai skaičiavimus galima atlikti dviem žingsniais – 
po to, kai bus išmatuoti objekto vieno pjūvio matmenys, reikės pakeisti zondo vietą ir 
išmatuoti kitą, statmenišką pirmajam, pjūvį. 
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• Pele spustelkite mygtuką Height (Aukštis) arba 
• klaviatūroje paspauskite klavišą  H . 
• Pasirinkite reikiamą matavimo žymių rinkinį. 

 
 

 Pasirinktu įrankiu atlikite matavimą 
echoskopiniame vaizde. 

 
 

  
• Pele spustelkite mygtuką Width (Plotis) arba 
• klaviatūroje paspauskite klavišą  W .  
• Pasirinkite reikiamą matavimo žymių rinkinį. 

 
 

 Pasirinktu įrankiu atlikite matavimą 
echoskopiniame vaizde. 

 
 

• Pele spustelkite mygtuką Length (Ilgis) arba 
• klaviatūroje paspauskite klavišą  G . 
• Pasirinkite reikiamą matavimo žymių rinkinį. 
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 Pasirinktu įrankiu atlikite matavimą 
echoskopiniame vaizde. 

 
 

 Matavimų metu bus rodomas nuolat 
atnaujinamas elipsinio objekto tūrio skaičiavimo 
rezultatas. 

 
 

 

PASTABA.  
 Jei atitinkami tiesių atkarpų matavimai jau buvo atlikti, objekto tūrio 
skaičiavimo rezultatas bus parodytas iš karto. Jeigu ne – atliekant 
matavimus bus rodomas nuolat atnaujinamas vaisiaus svorio skaičiavimo 
rezultatas. 

 
3.4.11. Kardiologiniai matavimai ir skaičiavimai 

 

 Norėdami atlikti kardiologinius matavimus ir skaičiavimus, 

ekrane spustelkite mygtuką , po to atveriamajame lauko Index 
selection (Pasirinkimas iš sąrašo) sąraše pasirinkite vieną šių 
galimų kardiologinių skaičiavimų rūšių: 
 

• Cardio/Left Ventricle (Kairysis širdies skilvelis); 
• Cardio/Aortic Valve (Aortinis širdies vožtuvas). 

 
Norimą variantą pasirinksite  

• pele spustelėję lauko Index selection mygtuką su žemyn 
nukreipta rodykle, po to atsivėrusiame sąraše spustelėję 
reikiamą punktą, arba  

• klaviatūroje paspauskite klavišą  X  ir po to pasinaudoję 
žymeklio valdymo klavišais  ↑  ir  ↓ . 
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Kairiojo skilvelio matavimai ir skaičiavimai (įjungus B/M arba M režimą)  
 

Kairiojo širdies skilvelio matavimus ir skaičiavimus galima atlikti, kai žvalgytuvas 
įjungtas B/M arba M režimu. 

 
 Atveriamajame Index selection lauko sąraše pasirinkite 
variantą Cardio/Left Ventricle.  
 
 Yra keletas pagrindinių metodų, kuriuos galima panaudoti 
panašiems skaičiavimams. Jie išvardinti atveriamajame lauko Method 
selection (Metodo pasirinkimas) sąraše. 
 Norimą metodą nurodysite 

• pele spustelėję lauko Method selection mygtuką su žemyn 
nukreipta rodykle, po to atsivėrusiame sąraše spustelėję 
reikiamą punktą, arba  

• klaviatūroje paspauskite klavišą  H ir po to pasinaudoję 
žymeklio valdymo klavišais  ↑  ir  ↓ . 

 

 
Kad būtų galima gauti skaičiavimo rezultatus, reikia atlikti 

šiuos matavimus: 
• LVIDD (angl. left ventricle internal diameter - diastolic) – 

kairiojo skilvelio diastolinis vidinis skersmuo; 
• LVIDS (angl. left ventricle internal diameter - systolic) – 

kairiojo skilvelio sistolinis vidinis skersmuo; 
• HR (angl. heart rate) – pulso dažnis. 

 
 Galima taip pat atlikti ir kitus matavimus, kurių rezultatai gali 
būti panaudoti įvertinimui: 

• IVSTD (angl. interventricular septum thickness - diastolic) – 
diastolinis tarpskilvelinės pertvaros storis; 

• IVSTS (angl. interventricular septum thickness - systolic) – 
sistolinis tarpskilvelinės pertvaros storis; 

• PWTD (angl. posterior wall thickness - diastolic) – diastolinis 
užpakalinės sienelės storis; 

• PWTS (angl. posterior wall thickness - systolic) – sistolinis 
užpakalinės sienelės storis. 

 
Matuojant parametrus, parodomos šios apskaičiuotos vertės: 

• ESV (angl. end-systolic volume) – galutinis sistolinis tūris; 
• EDV (angl. end-diastolic volume) – galutinis diastolinis tūris; 
• SV (angl. stroke volume) – sistolinis tūris; 
• EF (angl. ejection fraction) – išstūmimo frakcija; 
• CO (angl. cardiac output) – širdies minutinis tūris; 
• FS angl. (fractional shortening) – parcialinis sutrumpinimas. 

 
 Iš Index selection lauko sąrašo pasirinkus Cardio/Left 
Ventricle, matavimų pultas atrodys, kaip pavaizduota dešinėje 
pusėje. 

 
Kairiojo skilvelio 
matavimų pultas 

 



TELEMED                                                                Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z KIT Naudojimo instrukcija, Rev 2.3, 2004.10.27 

 45 

 Kairiame apatiniame M režimo echoskopinio vaizdo kampe 
atsiras matavimų konsultacijų piktograma.  

Kairiojo skilvelio 
matavimų piktograma  

 
Ši konsultacijų piktograma skirta vartotojui priminti bazinės matavimo procedūros 

seką – matavimus reikia atlikti pagal operacijų numerius, nurodytus piktogramoje. 
Pavyzdžiui, norėdami išmatuoti pirmąjį parametrą (IVSTD), spustelkite mygtuką 

1. IVSTD ir atlikite matavimus echoskopiniame M režimo vaizde. Patikrinkite, ar tinkami 
išdėstytos atkarpos matavimo žymės, jeigu ne – jas nutempkite į reikiamas vaizdo vietas. 

Spustelėjus mygtuką 2. LVIDD, ankstesnio matavimo žymės bus pašalintos, tačiau 
jo rezultatas bus rodomas šalia atitinkamo mygtuko. 
 

Tęskite matavimo operacijas piktogramoje nurodyta eilės 
tvarka.  

Atlikus visus būtinus matavimus (žr. pirmiau pateiktą sąrašą), 
pulte bus parodyti atskirų skaičiavimų rezultatai. 

 
 
Aortinio vožtuvo matavimai ir skaičiavimai (įjungus B/M arba M režimą) 
 

Aortinio vožtuvo matavimus ir skaičiavimus galima atlikti, kai žvalgytuvas įjungtas 
B/M arba M režimu. 

 
 Atveriamajame Index selection lauko sąraše pasirinkite 
variantą Cardio/Aortic Valve.  
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 Kad būtų galima gauti skaičiavimo rezultatus, reikia atlikti 
šiuos matavimus: 

• AOD (angl. aortic diameter) – aortos skersmuo, 
• LAD (angl. left atrial dimension) – kairiojo prieširdžio 

matmuo. 
 

 Matuojant parametrus, atvaizduojama viena apskaičiuota 
vertė: 

• LA/AO santykis. 
 
 Iš Index selection lauko sąrašo pasirinkus Cardio/Aortic 
Valve, matavimų pultas atrodys, kaip pavaizduota dešinėje pusėje. 
 

 
Aortinio vožtuvo 
matavimų pultas 

 

 Kairiame apatiniame M režimo echoskopinio vaizdo kampe 
atsiras matavimų konsultacijų piktograma.  

Aortinio vožtuvo 
matavimų piktograma 

 
Ši konsultacijų piktograma skirta vartotojui priminti bazinės matavimo procedūros 

seką – matavimus reikia atlikti pagal operacijų numerius, nurodytus piktogramoje. 
Pirmajam parametrui (AOD) išmatuoti spustelkite mygtuką 1. AOD ir atlikite 

matavimus echoskopiniame M režimo vaizde. Patikrinkite, ar tinkamai išdėstytos atkarpos 
matavimo žymės, jeigu ne – jas nutempkite į reikiamas vaizdo vietas. Spustelėjus mygtuką 
2. LAD, ankstesnio matavimo žymės bus pašalintos, tačiau jo rezultatas bus rodomas šalia 
atitinkamo mygtuko.  
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 Užbaigus matavimus, pulte nurodoma apskaičiuota santykio 
vertė. 

 
 

3.4.12. Veterinariniai matavimai ir skaičiavimai 
 

Iš gamyklos atgabento žvalgytuvo programinė įranga nustatyta žmogaus tyrimams, 
veterinarinių tyrimų programos užblokuotos (atitinkami valdymo įtaisai ir programų punktai 
ekrane nerodomi). Norint atlikti veterinarinius matavimus ir skaičiavimus, reikia suaktyvinti 
Advanced… (Papildomi nustatymai) meniu punktą Vet. Measurements (Veterinariniai 
matavimai).  
 

 Norėdami suaktyvinti veterinarinių matavimų 
funkciją,  

• spustelkite Advanced… (Papildomi 
nustatymai) mygtuką; 

• atsivėrusiame meniu sąraše spustelkite 
punktą Vet. Measurements (Veterinariniai 
matavimai).  

 
 Veterinarinių matavimų valdymo įtaisai ir 
programų punktai bus parodyti jiems skirtose 
vietose. 

 
 

Suaktyvinus veterinarinių matavimų funkciją, reikiamas matavimų rūšis bus galima 
pasirinkti iš atitinkamų atveriamųjų meniu sąrašų.  
 
Galvijų vaisiaus amžiaus įvertinimas  

 
 Norėdami įvertinti galvijų vaisiaus amžių, atveriamajame lauko 
Index selection (Pasirinkimas iš sąrašo) sąraše pasirinkite punktą 
Gyn/GW Parameter ...  
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 …ir atveriamajame lauko Method selection (Metodo 
pasirinkimas) sąraše pasirinkite punktą Vet/Bovine (Veterinarija / 
Galvijai).  

 
Kaip atlikti vaisiaus amžiaus skaičiavimus, skaitykite skirsnyje 3.4.7 Skaičiavimai 

remiantis geometriniais vaisiaus parametrais.  
 
Arklių vaisiaus amžiaus įvertinimas 
 
 Norėdami įvertinti arklių vaisiaus amžių, atveriamajame lauko 
Index selection (Pasirinkimas iš sąrašo) sąraše pasirinkite punktą 
Gyn/GW Parameter …  
 
 … ir atveriamajame lauko Method selection (Metodo 
pasirinkimas) sąraše pasirinkite punktą Vet/Equine (Veterinarija / 
Arkliai). 

 

 
Kaip atlikti vaisiaus amžiaus skaičiavimus, skaitykite skirsnyje 3.4.7 Skaičiavimai 

remiantis geometriniais vaisiaus parametrais.  
 

3.4.13. Braižymo įrankiai 
 
 Papildomais įrankiais galima naudotis tik įjungus pristabdymo režimą. Yra dvi šių 
įrankių grupės – braižymo įrankiai ir biopsinės adatos žymės įrankiai. Braižymo įrankiai 
apibūdinami šiame skirsnyje. Operacijos, siejamos su biopsija, apibūdintos kitame 
skirsnyje. 

• Spustelkite papildomųjų įrankių mygtuką . 
• Spustelkite mygtuką Draw Tools 

(Braižymo įrankiai).  
Ekrane atsiras braižymo įrankių mygtukų juostelė. 

 Braižymo įrankiai naudojami trumpiems užrašams įtraukti į 
echoskopinį vaizdą bei pažymėti tam tikrus echoskopinio vaizdo 
objektus. 
 Braižymo įrankių juostelėje yra šie mygtukai: 

• teksto įrašymo; 
• tiesių piešimo; 
• kontūrų piešimo; 
• rodyklių piešimo; 
• visų grafinų elementų pašalinimo. 
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Braižymo įrankiai. Teksto įrašymas  
 
 Norėdami įtraukti tekstą į echoskopinį vaizdą, 

• spustelkite mygtuką . Bus rodomi teksto įrašymo įrankiai; 

 
 

• pasirinkite šrifto komplektą, 
dydį ir stilių; 

• spustelkite ant echoskopinio 
vaizdo – atsiras teksto įvedimo 
laukas; 

• įveskite tekstą. 
 

 
Braižymo įrankiai. Linijų piešimas  
 
 Norėdami nupiešti liniją echoskopiniame vaizde,  

• spustelkite  arba  mygtuką. Bus rodomi linijų piešimo 
įrankiai; 

 
 

• pasirinkite reikiamą linijos rūšį; 
• nupieškite liniją echoskopiniame 

vaizde. 

 
 
Braižymo įrankiai. Rodyklių piešimas 
 
 Norėdami nupiešti rodyklę echoskopiniame vaizde,  

• spustelkite mygtuką . Bus rodomi rodyklių piešimo 
įrankiai; 
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• pasirinkite reikiamą rodyklės variantą ir 
linijos rūšį; 

• nupieškite rodyklę echoskopiniame 
vaizde. 

 
 
Braižomieji įrankiai. Grafinių elementų pašalinimas 
 
 Norėdami pašalinti grafinį elementą(-us), įtrauktą į echoskopinį vaizdą,  

• spustelkite mygtuką ; 
• paspaudę kairįjį pelės klavišą, nupieškite 

stačiakampį aplink elementus, kuriuos 
reikia pašalinti; 

 
 

• atleiskite kairįjį pelės klavišą; 
• pažymėti elementai bus pašalinti. 

 
 

3.4.14. Biopsinės adatos žymė 
 

Yra dvi procedūros, susietos su biopsinės adatos žymės valdymu – biopsinės adatos 
žymės iškvietimas ir biopsinės adatos žymės kalibravimas. 

 
Biopsinės adatos žymės iškvietimas  
 

Žvalgytuvas turi būti įjungtas žvalgos režimu. 
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 Biopsinės adatos žymei suaktyvinti  
• spustelkite Advanced… (Papildomi 

nustatymai) mygtuką; 
• atsivėrusiame meniu sąraše pasirinkite punktą 

Biopsy Marker (Biopsijos žymė). 
 
 Norėdami biopsinės adatos žymę užblokuoti, 
pakartokite nurodytus veiksmus. 

 
 
Biopsinės adatos žymės kalibravimas 
 
 Tik pristabdytame echoskopiniame vaizde gavus biopsinės adatos vaizdą, 
sukalibruojama biopsinės adatos žymė. Biopsinį adapterį prijunkite prie ultragarsinio zondo 
ir zondo lęšį panardinkite į vandens vonią. Žvalgytuvą perjunkite į pristabdymo režimą. 
Ekrane atsiras echoskopinis vaizdas, kuriame bus rodoma adata. 

• Spustelkite Advanced… (Papildomi 
nustatymai) mygtuką; 

• atsivėrusiame meniu sąraše pasirinkite punktą 
Biopsy Marker (Biopsijos žymė). 

 
 

 Ekrane atsiras papildomas įrankių pultas. 
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 Kalibravimo procedūrai pradėti spustelkite mygtuką Calibrate 
(Kalibruoti).  

 

 Bus parodyta punktyrinė linija – biopsinės adatos žymė. Pelės 
žymeklį nuveskite ant vieno prisiejamųjų taškų ir, spausdami kairįjį pelės 
klavišą, pelės žymeklį nuveskite ant biopsinės adatos echoskopinio vaizdo 
pradinio taško. Atleiskite pelės klavišą. Tokiu pat būdu susiekite kitą 
biopsinės adatos žymės tašką. 

 
 
 Susieję biopsinės adatos žymę, papildomame įrankių pulte 
spustelkite mygtuką Save (Išsaugoti). Biopsinės adatos žymės padėtis bus 
įsiminta.  

 
Norėdami išeiti iš biopsinės adatos žymės kalibravimo režimo, pereikite į bet kurį kitą 

žvalgytuvo režimą. 

3.5. Vaizdų tvarkymas 
 

3.5.1. Miniatiūrų režimas 
 
 Kaskart suaktyvinus pristabdymo režimą į diską įrašoma rodomo vaizdo kopija 
(originaliu gamintojo formatu USI). Norėdami atlikti operacijas su tokiu būdu įrašytais 
vaizdais, pasinaudokite miniatiūrų (Thumbnail) režimu. 
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 Miniatiūrų režimą įjunkite spustelėję mygtuką . 
 Miniatiūrų režimo pulte yra trys mygtukai, ant kurių 
atvaizduojami sumažinti echoskopiniai vaizdai, ir penki valdymo 
mygtukai. 
 Išsaugomi vaizdai surikiuojami eile (kurioje gali būti 16 
vaizdų) taip, kad seniausiai įrašytą vaizdą pakeičia naujausias. 
Išsaugotų vaizdų miniatiūroms peržvelgti naudokite šiuos valdymo 
mygtukus: 

•  – pereiti prie pirmojo eilės vaizdo; 
•  – pereiti vienu vaizdu aukštyn; 
•  – pereiti vienu vaizdu žemyn; 
•  – pereiti prie paskutinio eilės vaizdo. 
 
 Paspaudus mygtuką  bus ištrinti visi išsaugoti vaizdai. 

 
 Radę reikiamo vaizdo miniatiūrą, galite tą vaizdą įkelti į 
pagrindinę ekrano zoną – pele spustelkite atitinkamą miniatiūrą. Po 
to su šiuo vaizdu galėsite atlikti visas operacijas, kurias galima atlikti 
esant įjungtam pristabdymo režimui, pavyzdžiui, jį galėsite išsaugoti 
tolesniam panaudojimui, išsiųsti elektroniniu paštu, atlikti tam tikrus 
matavimus ir t. t.   
 

 

PASTABA.  
 Užpildžius visą miniatiūrų eilę, seniausiai įrašytas vaizdas 
pakeičiamas einamuoju vaizdu kaskart įjungus pristabdymo režimą.  
 Išjungiant šią taikomąją programą, visi eilės vaizdai ištrinami. Todėl 
norėdami tam tikrus eilės vaizdus išsaugoti, kad vėliau panaudotumėte, 
padarykite tai nedelsdami. 

 

3.5.2. Vaizdo rinkmenos išsaugojimas 
 
 Ultragarsinių tyrimų duomenis galima išsaugoti kaip rinkmenas su jų vardais. Tai 
galima atlikti tik tuo metu, kai žvalgytuvas įjungtas pristabdymo režimu. Rinkmenas galima 
įrašyti šiais formatais: 

• BMP (Windows bitmap) – vienoje rinkmenoje vienas echoskopinis vaizdas; 
• USI (angl. Ultrasound Image – ultragarsinis vaizdas) – vienoje rinkmenoje vienas 

echoskopinis vaizdas su papildoma informacija; 
• AVI (Compressed Cineloop) – vienoje rinkmenoje vienas suglaustas filmas; 
• AVI (Uncompressed Cineloop) – vienoje rinkmenoje vienas nesuglaustas filmas. 
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• Ekrane spustelkite 

mygtuką , arba 
• klaviatūroje 

paspauskite klavišą 
F3, arba 

• klaviatūroje 
paspauskite klavišų 
derinį Ctrl+S. 

 
 Ekrane bus rodomas 
standartinis operacinės 
sistemos Windows dialogo 
langas, kuriame reikės 
nurodyti rinkmenos formatą ir 
pavadinimą. 

 

 

• Pasirinkite 
išsaugomos 
rinkmenos formatą. 

• Įveskite rinkmenos 
vardą. 

• Pasirinkite katalogą, 
kuriame bus 
išsaugoma rinkmena. 

• Išsaugojimui užbaigti 
spustelkite Save 
(Išsaugoti) mygtuką 
arba klaviatūroje 
paspauskite klavišą 
Enter. 

 
 

 

PASTABOS:  
 Echoskopinių vaizdų BMP formato rinkmenas gali atverti tokios 
trečiųjų šalių taikomosios programos, kaip grafinės informacijos 
rengyklės, vaizdų naršyklės ir kt. 
 Į USI formato rinkmeną įrašomi visi tyrimo komentarai, matavimo 
rezultatai, paciento duomenys ir t. t. Atvėrus tokią rinkmeną, sistema 
atkuria visas darbo sąlygas, kurios buvo išsaugojimo metu.  
 Išsaugant Compressed Cineloop ("suglausto filmo") formatu 
gerokai (paprastai 20-30 kartų) sumažėja rinkmenos dydis. Mes 
rekomenduojame šį formatą naudoti rinkmenas siunčiant elektroniniu 
paštu ar įrašant į diskelį. Tačiau naudojant šį formatą, kokybė gali būti 
prastesnė. 
 Įrašant Uncompressed Cineloop ("nesuglausto filmo") formatu 
gaunama geriausia vaizdo kokybė, tačiau dėl didelio dydžio tokios 
rinkmenos netinkamos persiųsti elektroniniu paštu. 
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3.5.3. Sparčiojo išsaugojimo funkcija 
 
 Sistemos programinė įranga leidžia vaizdus iš karto įrašyti į diską neatveriant 
papildomų dialogo langų. 
 

 Norėdami pasinaudoti šia funkcija, pirma 
nustatykite jos konfigūraciją. 
 

• Spustelkite Advanced… (Papildomi 
nustatymai) mygtuką. 

• Atsivėrusiame meniu sąraše spustelkite 
punktą Quick Save Settings (Sparčiojo 
išsaugojimo nuostatos); 

 
 

• Pasinaudoję Browse … 
(Ieškoti) mygtuku,  
nurodykite katalogo, 
kuriame bus išsaugomos 
rinkmenos, kelią (Quick 
Save Path); 

• Nurodykite rinkmenų 
formatą (Quick Save File 
Type) – BMP arba USI; 

• Patvirtindami spustelkite 
OK (Gerai) mygtuką. 

 
 
 Atlikus šį nustatymą, duomenims skubiai išsaugoti pakaks tik paspausti klaviatūros 
mygtuką F9 – echoskopinis vaizdas bus įrašytas į nustatytąjį katalogą nustatytuoju formatu 
su šios struktūros vardu: 
 
  QSYYMMDD_XXXX.bmp(usi), 
čia: 

• QS – Quick Save file (sparčiojo išsaugojimo rinkmena); 
• YY – metai; 
• MM – mėnuo; 
• DD – diena; 
• XXXX – numeris, padidinamas su kiekviena išsaugojimo operacija; 
• bmp/usi – rinkmenos formatas. 
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3.5.4. Įkeltis iš rinkmenos 

 
Žvalgytuvas leidžia įkelti (atverti) anksčiau išsaugotus echoskopinius vaizdus ir kadrų 

sekas ("filmus"), tačiau tik tuomet, kai įjungtas pristabdymo režimas. 
 

• Ekrane spustelkite 

mygtuką , arba 
• klaviatūroje 

paspauskite klavišą 
F2, arba 

• klaviatūroje 
paspauskite klavišų 
derinį Ctrl+O. 
 

 Ekrane bus rodomas 
standartinis rinkmenų 
atvėrimo dialogo langas. 

 
 



TELEMED                                                                Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z KIT Naudojimo instrukcija, Rev 2.3, 2004.10.27 

 57 

 
• Pasirinkite diską ir 

katalogą, iš kurio bus 
įkeliama rinkmena. 

• Pasirinkite reikiamą 
rinkmenų formatą 
(tipą). 

• Lango sąraše 
spustelkite reikiamos 
rinkmenos vardą. 

• Operacijai užbaigti 
spustelkite mygtuką 
Open (Atverti) arba 
paspauskite 
klaviatūros mygtuką 
Enter. 

 
 

• Norėdami matyti visų 
galimų formatų 
rinkmenas, lauko 
Files of type sąraše 
pasirinkite variantą All 
Supported Files 
(Visų galimų formatų 
rinkmenos). 

• Norėdami rinkmeną 
peržvelgti prieš 
įkeldami, pažymėkite 
parinktį Show 
Preview (Išankstinė 
peržvalga). 
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• Jeigu iš anksto 
peržvelgti nereikia, 
pašalinkite Show 
Preview parinktį 
žyminčią varnelę. 

 
 

 

PASTABOS:  
 Visos trečiųjų šalių taikomosios programos, kaip grafinės 
informacijos rengyklės, vaizdų naršyklės ir kt., arba visiškai 
nesuderinamos, arba suderinamos tik iš dalies su USI formato 
rinkmenomis. Visas įmanomas operacijas su šio formato rinkmenomis 
gali atlikti tik mūsų programinė įranga. Tačiau tokias rinkmenas galima 
atverti panaudojant šias programas: 

• Microsoft Paint; 
• IrfanView (nemokamai platinama žiūryklė, kurią galima parsisiųsti iš 

http://www.irfanview.com); 
• kai kurias kitas. 

 Į USI formato rinkmeną įrašomi visi tyrimo komentarai, matavimo 
rezultatai, paciento duomenys ir t. t. Atvėrus tokią rinkmeną, sistema 
atkuria visas darbo sąlygas, kurios buvo išsaugojimo metu 
 Kadrų seką ("filmą"), įrašytą AVI formatu, galima peržiūrėti 
panaudojus programą Windows Media Player arba kitas trečiųjų šalių 
taikomąsias programas, tačiau saugomi žvalgos parametrai bus parodomi 
tik panaudojant mūsų programinę įrangą. 

 
3.5.5. Tiesioginis išsiuntimas elektroniniu paštu 

 
 Elektroninius laiškus su pridėtomis USI ir BMP formato echoskopinių vaizdų 
rinkmenomis bei AVI (Compressed Cineloop) formato filmų rinkmenomis galima išsiųsti 
tiesiog iš šios programos. Pasirinkus priedo formatą, programa išsaugos diske laikinąją 
vaizdo arba filmo rinkmeną (tam prireiks šiek tiek laiko) ir po to parodys naują pašto langą 
su pridėta rinkmena. Išsiuntus laišką laikinoji rinkmena bus automatiškai ištrinta. 

http://www.irfanview.com


TELEMED                                                                Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z KIT Naudojimo instrukcija, Rev 2.3, 2004.10.27 

 59 

 
 Elektroninį laišką išsiųsite 

• ekrane spustelėję mygtuką  arba 
• klaviatūroje paspaudę klavišų derinį Ctrl+M. 

 Atsiras atveriamasis meniu sąrašas. Pasirinkite 
norimą siunčiamos rinkmenos formatą. 

 
 

 Ekrane atsivers 
elektroninio pašto 
programos langas su 
jau pridėta 
echoskopinio vaizdo ar 
filmo rinkmena. 
 Įrašykite adresą, 
nurodykite laiško temą 
ir išsiųskite elektroninį 
laišką. 
 

 
 

 

PASTABOS:  
 Kad elektroninių laiškų tiesioginio išsiuntimo funkcija tinkamai 
veiktų, reikia tinkamai nustatyti jūsų operacinės sistemos elektroninio 
pašto paslaugos konfigūraciją.  
 Elektroninio pašto grafinė vartotojo sąsaja gali skirtis nuo 
pavaizduotosios dėl daugelio priežasčių (dėl programinės įrangos rūšies, 
versijos, spalvų schemos ir kt.). 

 
3.5.6. Išorinių taikomųjų programų iškvietimo sąrašas 

 
 Iš šio sąrašo galima paleisti iš anksto numatytas dažniausiai naudojamas 
taikomąsias programas. Mūsų programinė įranga tiekiama su standartiniu dažniausiai 
naudojamų (mūsų manymu) programų sąrašu. Tačiau galite šį sąrašą pataisyti ir sudaryti 
jums tinkamiausią. 

• Ekrane spustelkite mygtuką  arba 
• klaviatūroje paspauskite klavišų derinį Ctrl+E. 
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 Atsiras atveriamasis meniu sąrašas. Pasirinkite norimą paleisti 
taikomąją programą. 

 
 

 Norėdami papildyti ar pakoreguoti taikomųjų programų sąrašą, 
spustelkite meniu punktą Define… (Nustatyti). 

 
 

 Atsivėrusiame 
lange galite atlikti 
reikiamus pakeitimus. 
 

 
 Šiame dialogo lange galite sudaryti savo taikomųjų programų sąrašą.  
 

 Nurodytame lange 
esančius mygtukus  
galima panaudoti naujų 
taikomųjų programų paieškai 
kompiuterio kataloguose 
(Browse...). 
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Šiame paveikslėlyje 
pateiktas naujos 
taikomosios 
programos įtraukimo 
pavyzdys. 

 

3.6. Rezultatų pateikimas 
 
 Šiame skirsnyje apibūdinamos operacijos, siejamos su papildomos informacijos 
įtraukimu ir echoskopinių vaizdų spausdinimu. 

3.6.1. Anatominės piktogramos įtraukimas 
 
 Į echoskopinį vaizdą galima įtraukti anatominę piktogramą, kurioje nurodoma 
ultragarsinio zondo vieta. 

• Spustelkite Advanced… (Papildomi 
nustatymai) mygtuką; 

• Atsivėrusiame meniu sąraše spustelkite 
punktą Body Mark (Kūno piktograma). 

 
 

 Ekrane atsiras dialogo langas. 
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 Spustelkite reikiamą anatominę piktogramą. 

 
 
 Anatominėje piktogramoje galite taip pat 
nurodyti zondo vietą bei kryptį. 
 

• Ekrane pele pažymėkite parinktį Show 
Probe Position (Parodyti zondo vietą) arba 
klaviatūroje paspauskite klavišą  S . 

• Pele tempdami skalės Rotate probe marker 
(Pasukti zondo ženklą) šliaužiklį arba 
klaviatūroje paspaudę klavišą  R  ir po to 
spausdami žymeklio valdymo klavišus ← ir 
→, zondo ženklą nustatykite reikiama 
kryptimi. 

• Pele zondo ženklą nustatykite į reikiamą 
anatominės piktogramos vietą. 

 

 

Spustelkite OK (Gerai) mygtuką 
arba klaviatūroje paspauskite klavišą Enter 
– anatominė piktograma atsiras 
echoskopiniame vaizde. 

 
 

3.6.2. Paciento tyrimo komentarai  
 

Šiuose komentaruose nurodomi paciento duomenys ir tyrimo rezultatai. Paciento 
duomenys ir rezultatų apibūdinimas įtraukiamas į spausdintinį echoskopinį vaizdą, jeigu tas 
vaizdas buvo išsaugotas kaip USI (Ultrasound Image) formato rinkmena. 
 



TELEMED                                                                Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z KIT Naudojimo instrukcija, Rev 2.3, 2004.10.27 

 63 

• Ekrane spustelkite 

mygtuką  arba 
• klaviatūroje 

paspauskite klavišų 
derinį Ctrl+N 

 
 Ekrane atsiras 
dialogo langas Patient's 
data (Paciento duomenys). 
 Į lauką Name 
(Vardas) įveskite paciento 
vardą. 
 Į lauką Hospital 
name (Ligoninės 
pavadinimas) įveskite 
gydymo įstaigos pavadinimą 
ir gydytojo vardą. 
 Į lauką Comments 
(Komentarai) įveskite 
tekstinius atlikto paciento 
tyrimo komentarus.  
 

Komentarams išsaugoti dialogo lange spustelkite OK (Gerai) mygtuką. Įvesties 
operacijai nutraukti spustelkite mygtuką Cancel (Atsisakyti). Norėdami papildomai įvesti 
naują tekstą, spustelkite mygtuką New (Naujas). 
 
 Dažnai naudojamus komentarus galima išsaugoti kaip 
šabloną, kurį bus galima skubiai iškviesti naujam tyrimui. 
 Spustelkite mygtuką Save As Template… (Išsaugoti kaip 
šabloną). 

 

 
 Atsivers langas, į kuri reikės 
įvesti šablono rinkmenos vardą. Įvedę 
rinkmenos vardą, patvirtindami 
spustelkite mygtuką OK (Gerai) arba 
klaviatūroje paspauskite klavišą 
Enter. Sistema įsimins šabloną su 
nurodytu vardu.  
 
 Norėdami išsaugotą šabloną įkelti į komentarų lauką, 
spustelkite mygtuką Load Template… (Įkelti šabloną).  
 
 Atsivėrusiame sąraše bus pateiktas anksčiau 
išsaugotų šablonų sąrašas. Spustelkite reikiamo 
šablono vardą.  
 

3.6.3. Spausdinimas 
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Žvalgytuvas gali valdyti bet kurį sistemos spausdintuvą, prijungtą prie kompiuterio, 
kad būtų galima išspausdinti echoskopinius vaizdus. Spausdinti echoskopinius vaizdus 
galima tik įjungus pristabdymo režimą. 
 

• Spustelkite mygtuką  arba 
• klaviatūroje paspauskite klavišų derinį Ctrl+P. 

 

 Ekrane bus rodomas 
spausdinimo dialogo 
langas. 
 
 Spausdinimas 
paleidžiamas spustelėjus 
mygtuką OK (Gerai). Jeigu 
spausdinti nereikia, 
spustelkite mygtuką Cancel 
(Atsisakyti). 
 

 
 

 

PASTABA. 
 Kad gautumėte kuo geresnės kokybės spaudinį, mes 
rekomenduojame naudotis lazeriniu spausdintuvu, kurio skiriamoji geba 
600 taškų colyje ir didesnė. 

3.7. Papildomos galimybės 
 

Šiame skirsnyje apibūdinamos papildomos žvalgytuvo ir programinės įrangos 
galimybės. 
 

3.7.1. Didelis eilučių tankis 
 

Sistema leidžia dukart padidinti eilučių skaičių ultragarsiniame kadre – tad pagerėja 
vaizdo kokybė, bet sumažinamas kadrų dažnis. Todėl, jeigu reikalingas didelis kadrų dažnis 
(pavyzdžiui, atliekant kardiologinius tyrimus), šią funkciją reikės užblokuoti. Kitais atvejais ji 
gali būti suaktyvinta. 
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 Norėdami žvalgytuvą perjungti į didelio eilučių 
tankio žvalgos režimą, 

• spustelkite Advanced… (Papildomi 
nustatymai) mygtuką; 

• atsivėrusiame meniu sąraše spustelkite meniu 
punktą High Line Density (Didelis eilučių 
tankis). 

 
 Didelio eilučių tankio funkcijai užblokuoti 
nurodytąją procedūrą pakartokite. 

 
 

3.7.2. Kalbos pasirinkimas 
 

Galima keisti vartotojo sąsajos kalbą. Norima kalba pasirenkama iš užprogramuotų 
kalbų. 
 

• Spustelkite Advanced… (Papildomi 
nustatymai) mygtuką. 

• Atsivėrusiame meniu sąraše spustelkite 
meniu punktą Languages> (Kalbos). 

• Atsivėrusiame kalbų sąraše spustelkite 
norimą punktą. 

 
 

 Sistema paprašys iš 
naujo paleisti programinę 
įrangą, kad kalba iš tikrųjų 
būtų pakeista. 

 
 

3.7.3. Spalvų schemos 
 

Galima pakeisti Echo Wave programinės įrangos grafinės vartotojo sąsajos spalvų 
derinį. Jeigu asmeninis kompiuteris daugiausia bus naudojamas ultragarsiniams tyrimams, 
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rekomenduojama naudoti achromatines (juodą, baltą, pilką) spalvas, kad būtų geriau matyti 
echoskopinis vaizdas. Pavyzdžiui, galima pasirinkti spalvas iš šio paveikslėlio: 
 

 
 

3.7.4. Spalvų schemos. Pagrindinės 
 
 Programinė įranga Echo Wave tiekiama su iš anksto užprogramuotų spalvų schemų 
rinkiniu. Kokia bus grafinė vartotojo sąsaja paleidus programą, priklauso nuo pasirinktos 
spalvų schemos. Gamykloje žvalgytuvas nustatomas taip, kad būtų naudojama spalvų 
schema, tuo metu pasirinkta kompiuteriui (nustatoma Windows operacinės sistemos 
dialogo lange Display Properies (Vaizduoklio parametrai). 
 
 Jeigu norite pakeisti standartinį "apipavidalinimą",  
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• spustelkite 
Advanced… 
(Papildomi 
nustatymai) mygtuką; 

• atsivėrusiame meniu 
sąraše spustelkite 
punktą Color 
Scheme> (Spalvų 
schema); 

• atsivėrusiame spalvų 
schemų sąraše 
pasirinkite norimą 
punktą. 

 
 Pasirinkus variantą 
Standard Colors 
(Standartinės spalvos), bus 
naudojama standartinė 
Windows spalvų schema. 
 Pasirinkus variantą 
System Color Scheme 
(Sistemos spalvų schema) – 
šis variantas nustatomas 
gamykloje – žvalgytuvo 
grafinei sąsajai bus 
naudojama tuo metu 
kompiuterio vaizduokliui 
pasirinkta spalvų schema 
(nustatoma Windows 
operacinės sistemos dialogo 
lange Display Properies 
(Vaizduoklio parametrai)). 

 

Pakeitus nuostatą, sistema paprašys iš naujo paleisti programinę įrangą, kad spalvos 
iš tikrųjų būtų pakeistos. 

 
 

3.7.5. Spalvų schemos. Papildomos 
 
 Jeigu jums netinka programinės įrangos Echo Wave rinkinio spalvų schemos, galite 
sukurti savo spalvyną. Tai galima padaryti dviem būdais. 
 
Spalvų schemos sukūrimas naudojant dialogo langą Display Properties 
 
1 žingsnis. Paleiskite (jeigu dar nepaleista) programą Echo Wave ir iš spalvų schemų 
meniu pasirinkite punktą System Color Scheme (Sistemos spalvų schema). Išjunkite Echo 
Wave programą. 
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2 žingsnis. Prieikite prie 
Windows vaizduoklio 
parametrų nustatymo dialogo 
lango (žr. paveikslėlį). 
 Šiame lange galite 
pasirinkti bet kurią Windows 
spalvų schemų arba sukurti 
savo (prireikus pasinaudokite 
Windows konsultacijų 
sistema (Help)). 

 
 
 3 žingsnis. Paleiskite programą Echo Wave. Jos darbiname kataloge raskite 
rinkmeną CurrentScheme.txt., kurioje Echo Wave programai tinkamu formatu laikomos 
visos panaudojamosios spalvų schemos. Pakeiskite šios rinkmenos vardą pridėję prievardį 
.clr, pavyzdžiui, MyScheme.clr. Šią pervardytą rinkmeną palikite tame pačiame kataloge.  
 4 žingsnis. Pereikite į Echo Wave programą (arba ją paleiskite, jeigu buvo išjungta 
atliekant 3 žingsnį). Spalvų schemų sąraše pasirinkite jūsų sukurtą schemą (MyScheme). 
 
Detalesnis spalvų schemos paderinimas 
 
 Jeigu Echo Wave grafinės sąsajos spalvos jums vis dar nepatinka, yra dar viena 
galimybė ją patobulinti – galima šiek tiek paderinti spalvų schemas, užprogramuotas 
patiektoje programoje arba sukurtas jūsų paties, kaip buvo nurodyta pirmiau.  
 Susipažinsime su rinkmenų .clr struktūra – ją būtina išmanyti, kad šią rinkmeną būtų 
galima pakeisti rankiniu būdu, norint tiksliai paderinti spalvų schemą. 
 Šią rinkmeną sudaro antraštė ir pagrindinė dalis. Spalvų schemos antraštėje yra 
keletas (paprastai trys) eilučių su komentarais, apibūdinančiais šią schemą ir t. t. Praktiškai 
antraštei Jūs galite pasirinkti bet kokius žodžius. 
 Pagrindinę rinkmenos .clr dalį sudaro eilutės, apibūdinančios sistemos spalvų 
schemos sandus. Kiekvienoje eilutėje yra trys šešioliktainiai skaičiai (0 – FF), nustatantys 
spalvos komponentų, atitinkamai raudono, žalio ir mėlyno, intensyvumą. Kiekvienos eilutės 
gale nurodytas pasirinktinis spalvų schemos sando pavadinimas, apibūdinantis šios eilutės 
paskirtį. Norėdami atlikti paderinimą, spalvos schemos koreguojamų sandų eilutėse norimu 
būdu pakeiskite spalvos komponentų skaičius. Naudojami spalvos schemos sandų 
pavadinimai, pateikti lentelėje. 
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SVARBI PASTABA! 
 Nekeiskite .clr rinkmenos eilučių sekos ir nepašalinkite nei vienos 
eilutės! 

 
Pavadinimas Apibūdinimas 

COLOR_SCROLLBAR Peržiūros juostos pilkoji zona 
COLOR_BACKGROUND Darbalaukio fonas 
COLOR_ACTIVECAPTION Aktyvaus lango pavadinimo juosta 
COLOR_INACTIVECAPTION Neaktyvaus lango pavadinimo juosta 
COLOR_MENU Meniu fonas 
COLOR_WINDOW Lango fonas 
COLOR_WINDOWFRAME Lango rėmelis  
COLOR_MENUTEXT Laikinųjų meniu įrašai 
COLOR_WINDOWTEXT Užrašai languose ir ant kai kurių valdymo įtaisų  

COLOR_CAPTIONTEXT 
Pavadinimo tekstas, lango dydžio mygtukų ir 
"trikampio" bei peržiūros juostos mygtukų su 
rodyklėmis vaizdo elementai 

COLOR_ACTIVEBORDER Aktyvaus lango bordiūras 
COLOR_INACTIVEBORDER Neaktyvaus lango bordiūras 
COLOR_APPWORKSPACE Šiuo metu Echo Wave programoje nenaudojama 
COLOR_HIGHLIGHT Pažymėti punktai 
COLOR_HIGHLIGHTTEXT Pažymėtų punktų tekstas 

COLOR_BTNFACE Trimačio vaizdavimo elementų, kaip mygtukai ir 
dialogo langai, priekinis paviršius  

COLOR_BTNSHADOW Trimačio vaizdavimo elementų šešėliai  
COLOR_GRAYTEXT Pilkas (užblokuotų punktų) užrašai 
COLOR_BTNTEXT Užrašai ant standartinių mygtukų  
COLOR_INACTIVECAPTIONTEXT Neaktyvios pavadinimo juostos užrašas 
COLOR_BTNHIGHLIGHT Trimačio vaizdavimo elementų žymėjimo spalva 
COLOR_3DDKSHADOW Tamsūs trimačio vaizdavimo elementų šešėliai 
COLOR_3DLIGHT Trimačio vaizdavimo elementų šviesi spalva 
 

3.7.6. Viso ekrano režimas 
 
 Naudojant vaizduoklį, kurio skiriamoji geba 1024x768 vaizdo elementų, galima 
persijungti į viso ekrano (Full Screen) režimą. Šiuo atveju echoskopinio vaizdo zonos dydis 
liks toks pats, kaip ir 800x600 vaizdo elementų ekrane, tačiau visi valdymo įtaisai bus 
proporcingai padidinti, o tai reiškia, kad bus patogiau jais naudotis. 
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• Spustelkite Advanced… (Papildomi 
nustatymai) mygtuką. 

• Atsivėrusiame meniu sąraše spustelkite 
punktą Full Screen (Visas ekranas). 

 
Sistema paprašys iš naujo paleisti programinę įrangą, kad vaizduoklis iš tikrųjų 

persijungtų į viso ekrano režimą. 

 
 

3.7.7. Bandomasis režimas 
 
 Bandomasis režimas (Test Mode) skirtas diagnozavimui, kilus problemų dėl 
aparatūrinės ar programinės žvalgytuvo įrangos. Jis turi būti naudojamas tik šiam tikslui 
(pagal Vartotojo vadovo skyrių "Dažniausiai pateikiami klausimai (FAQ)"). Įprastinėmis 
sąlygomis vartotojas šiuo režimu nesinaudoja. 
 

• Spustelkite Advanced… (Papildomi 
nustatymai) mygtuką; 

• Atsivėrusiame meniu sąraše spustelkite 
meniu punktą Test Mode (Bandomasis 
režimas). 
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Sistema paprašys iš naujo paleisti programinę įrangą. Po pakartotinės paleisties 
žvalgytuvas iš tikrųjų persijungs į bandomąjį režimą. 

 
  

Jeigu jūsų kompiuterio operacinės sistemos, prietaisų tvarkyklių, programinės 
įrangos DirectX ir žvalgytuvo programinės įrangos konfigūracijos nustatymas atliktas 
tinkamai, ekrane bus rodomi bandomieji vaizdai žvalgos režimu. 
 

 B režimo bandomasis 
vaizdas: 
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 B/M režimo bandomasis 
vaizdas: 

 
 

 M režimo bandomasis 
vaizdas: 

 
 

 

PASTABA! 
 Vaizdai gali skirtis nuo pateiktų šiuose paveikslėliuose, nes jie 
priklauso nuo veikiančių žvalgytuvo nuostatų – žvalgos gylio, kadrų 
vidurkinimo, prijungto ultragarsinio zondo rūšies ir kt. 
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4. INFORMACIJA APIE DOKUMENTO PAKEITIMUS 
 

LEIDIMO 
NR. KOKIE PAKEITIMAI ATLIKTI  IŠLEIDIMO 

DATA 

2.2 Įtrauktas skirsnis “Užtvarinis filtras"  2004.07.15 

2.1 Atnaujintas skirsnis “Įkeltis iš rinkmenos”  2004.06.21 

2.0 Įtrauktas skirsnis "Didelis eilučių tankis"  2004.05.05 

1.9 Rašybos tikrinimas 2004.04.13 

1.8 Atnaujintas matavimo priemonių ir būdų aprašas 2004.04.05 

1.7 Atnaujintas matavimo priemonių ir būdų aprašas  2004.02.01 

1.0 Pradinė Echo Blaster 128 INT-1Z / EXT-1Z KIT 
naudojimo instrukcijos redakcija 2003.11.15 

 


