


Umbilicus

Skærmkig med abdominalprobe

Skærmkig med vaginalprobe

Sagitalbillede i midtlinjen

Probe

Blære

Vagina

Skærmudsnit

Uterus

Blære

Uterus

Endometriet

Synsvinkel

Synsvinkel

Skærmudsnit

Endometriet



Beregn gestationsalder

1. Find fosteret i 
længdeakse

2. Frys billedet
3. Tryk ”Calc”

4. Rul på kuglen og peg på 
”CRL” med pilen

5. Tryk ”Enter” og aflæs 
gestationsalderen
forneden i højre side af 
skærmen

2

3

4

5



Indstil billedet: ”5 must know”
Voluson S8

Forstør: 
1. Tryk, 
2. Drej på 

knappen og
3. Placer med 

kuglen

Lysstyrke  (gain) 
(erstat evt. kraftig gain med lavere frekvens)

Fokus dybde 
(pilen t.h. på 
skærmen skal stå 
under emnet)

Frys og Start 
scanningen
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Dybde af 
billedet (fjern 
overflødige 
del af billedet 
langt væk fra 
proben)

Frekvens 
- høj frekvens: emner tæt på (giver det skarpest billede), 
- lav frekvens: emner langt væk fra proben

Synsvinkel 
(snæver vinkel 

giver bedre 
billede)

1

2

3

4

5

Når nogen har indstillet apparatet ”helt forkert”: 
Tast ”1” på tastaturet, og vælg relevant indstilling øverst t.v.



Power doppler

flow

Grundlæggende vejledning
Voluson S8

On/Off

Forstør /

formindsk

Print (P2)

Start undersøgelse 

og  lysstyrke
Probevalg

Slet din markeringer

Mål 
(få et antal cm)

Billed skarphed 
(så lav som mulig er bedst)

Fokus dybde

Op/ned
Ve./hø.

Mål 
(CRL, BPD mv og få 
beregning)

Frys / ”optø”  billed

TRYK: Panelet 
Op /ned  el. 

sideforskydning

CPR
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* *

* Enter



On/Off

Forstør /formindsk 
hele billedet

Print
Gem

Probe op / Ned

Skærm Ve. / hø.

Punktur linje
Start undersøgelse 
og  lysstyrke

CPR / 
navn

Abd. / vag. 
probe

Colour doppler
(drej for styrke, god 

til stærke flow)

Nødhjælp

Pege pil

Tekst - Vælg evt. organ på menuen el. skriv selv.
Når færdig tryk: ”Exit” (nederst til venstre)

Slet din markeringer

Simpel mål

Mål med måle-program

Frys / ”optø”  billedet

* *

* Enter

Forstør det der er 
tæt på proben. 

Afslut u.s.

Billed skarphed 
(så lav som mulig er bedst)

Skannings-
sted på kroppen

Fokus dybde

Power doppler
(drej for styrke, 

god til svage flow)

0-stil ved 3D 
optagelse

Udvidet vejledning
Voluson S8
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USB porte


