Grundlæggende vejledning
Voluson S8
On/Off
Probevalg
CPR

Start undersøgelse
og

lysstyrke

Power doppler

flow
Op/ned
Ve./hø.
Fokus dybde

Forstør /
formindsk

Billed skarphed
(så lav som mulig er bedst)

Print (P2)

Frys / ”optø” billed

Slet din markeringer

Mål

TRYK: Panelet
Op /ned el.
sideforskydning
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Mål med måle-program

Udvidet vejledning
Voluson S8
Afslut u.s.
USB porte
On/Off
Power doppler

CPR /
navn

Abd. / vag.
probe

Punktur linje

Start undersøgelse
og lysstyrke

(drej for styrke,
god til svage flow)

Fokus dybde
0-stil ved 3D
optagelse

Colour doppler
(drej for styrke, god
til stærke flow)

Probe op / Ned
Skærm Ve. / hø.

Billed skarphed
(så lav som mulig er bedst)

Skanningssted på kroppen

*

Tryk op/ned for
mindre og større
dybde.

*

Forstør /formindsk
Nødhjælp

Print

Gem

Frys / ”optø” billedet
Simpel mål
Mål med måle-program
Slet din markeringer
Tekst - Vælg evt. organ på menuen el. skriv selv.
Når færdig tryk: ”Exit” (nederst til venstre)
Pege pil

* Enter
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1

Forberedelse til punktur/biopsi
Voluson S8
Punkturlinje

2

Små fordybninger til ”kuglerne”
på styret.
Styret ”klipses” på
3. Tryg punkturlinie

4. Vælg:
Systemopsætning

5. Vælg
Biopsiindstillinger

6. Vælg PEC 63, og nålens forløb
vises nu på skærmen.
Undgå at røre ved musen (kuglen),
da det flytter punkterne. Punkterne
skal starte som vist på billedet
(t.v.for den gule tekst Voluson S8)

7. Vurder dybden af
den planlagte biopsi/
aspiration
(1 cm pr punkt)
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A. Ved aspiration/skylning:

Nålene har forskellige længder

Indfør derfor evt. nålen i nålestyret, for at se hvor meget der stikker ud af styret når nålen ”er i bund”

B. Ved biopsitagning (0-4 cm fra spidsen af nålen)

1. Fjerne hylsteret

2. Tryk begge ”skydere” ind
3. Indfør nålen i nålestyret

4. Tryk den røde knap frem
hvorefter de to grå ”skydere”
skyder frem og biopsien er taget
5 Fjern biopsinålen fra nålestyret
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6. Tryk den
øverste skyder tilbage, og biopsien
kan fjernes fra nålen (den er tynd
som en tråd)
7. Gentag evt. fra 2.

