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Hoofdstuk 1: Introductie

Over de iViz-gebruikershandleiding

De iViz-gebruikershandleiding biedt informatie over de configuratie en het gebruik van het iViz ultrasone 
systeem, inclusief: 

Het beheren van patiëntgegevens
Het uitvoeren van onderzoeken
Het uitvoeren van metingen en berekeningen
Reinigen en desinfecteren

De informatie en procedures in deze gebruikershandleiding zijn van toepassing op het iViz-systeem en de 
meegeleverde accessoires. Andere accessoires en apparatuur van andere fabrikanten hebben hun eigen 
instructies en beperkingen. 

De  iViz-gebruikershandleiding is bedoeld voor een gebruiker die bekend is met ultrageluid. Deze biedt geen 
training in sonografie, ultrageluid of klinische praktijken. Voordat u iViz gaat gebruiken, moet u een dergelijke 
training voltooien.

Conventies in het document

Het document volgt deze conventies:

Een WAARSCHUWING beschrijft de voorzorgsmaatregelen die noodzakelijk zijn om letsel of overlijden te 
voorkomen.

Let op beschrijft voorzorgsmaatregelen die noodzakelijk zijn om de producten te beschermen.

Een Opmerking geeft aanvullende informatie. 

Stappen die van een nummer en letter zijn voorzien, moeten in een specifieke volgorde worden 
uitgevoerd.

Lijsten met opsommingstekens geven informatie in lijstvorm weer, maar bevatten geen volgorde.
Over de iViz-gebruikershandleiding 1



Help

Naast deze gebruikershandleiding zijn de volgende hulpbronnen beschikbaar:

 Instructievideo's

Geïntegreerde hulpvideo's

FUJIFILM SonoSite Technische ondersteuning:

Telefoonnummer 
(VS of Canada)

+877-657-8118

Telefoonnummer 
(buiten de VS of 
Canada)

+425-951-1330 of neem contact op met de plaatselijke 
vertegenwoordiger

Fax +425-951-6700

E-mail service@sonosite.com

Web www.sonosite.com

Europees 
servicecentrum

Hoofdtelefoonnr.: +31 20 751 2020
Engelstalige ondersteuning: +44 14 6234 1151
Franstalige ondersteuning: +33 1 8288 0702
Duitstalige ondersteuning: +49 69 8088 4030
Italiaanstalige ondersteuning: +39 02 9475 3655
Spaanstalige ondersteuning: +34 91 123 8451

Servicecentrum voor 
Azië

+65 6380-5581
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Hoofdstuk 2: Aan de slag
Gebruik deze sectie om uzelf vertrouwd te maken met het iViz-systeem en het gebruik hiervan.

Over iViz
iViz is een draagbaar handapparaat dat realtime, ultrasone beelden met een hoge resolutie verkrijgt en 
weergeeft. Het systeem bevat de volgende functies:

2D-scanmodus met kleuren-Doppler

Ondersteuning van metingen en berekeningen

Etikettering van beelden

DICOM-ondersteuning

 Integratie EPD-systeem

Geïntegreerde hulpvideo's

Beoogd gebruik 

Ultrasone golven voor diagnose
Het SonoSite iViz ultrasoon systeem is een ultrasoon systeem voor algemene doeleinden en niet-continu 
platform voor patiëntbewaking, bestemd voor gebruik in klinische zorg door gekwalificeerde artsen en 
gezondheidswerkers voor de evaluatie door ultrasone beeldvorming en analyse van vloeistofstromen.

 In de toepassing van ultrasone scanning maakt het iViz-systeem met bevestigde transducer ultrasone 
beelden zoals hieronder beschreven.

Abdominale beeldvormingstoepassingen zijn ontwikkeld om de lever, nieren, pancreas, milt, galblaas, 
galwegen, getransplanteerde organen, vaten in de onderbuik en omliggende anatomische structuren 
transabdominaal te controleren op de aan- of afwezigheid van pathologieën. Abdominale 
beeldvorming kan gebruikt worden om interventionele abdominale procedures te beoordelen en uit te 
voeren, en de aan- of afwezigheid van bloedstroom in abdominale organen te beoordelen.

Cardiale beeldvormingstoepassingen zijn ontwikkeld om de mogelijkheid van pericardiale effusie of 
harttamponade te beoordelen, en de hartkleppen, de grote vaten, de hartgrootte, de hartfunctie, long 
en omliggende anatomische structuren te controleren op de aan- of afwezigheid van pathologieën.

Verloskundige beeldvormingstoepassingen zijn ontwikkeld om de foetus, de levensvatbaarheid, het 
geschatte gewicht van de foetus, de hartfrequentie van de foetus, de positie van de foetus, de 
zwangerschapsleeftijd, het vruchtwater en de omringende anatomische structuren transabdominaal te 
controleren op de aanwezigheid of afwezigheid van pathologieën.
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De beeldvormingshulpmiddelen Color Power Doppler (CPD) en Color Velocity Doppler (CVD) zijn 
bedoeld om in alle gevallen de bloedstroom van de foetus, placenta, navelstreng en omringende 
structuren van de anatomie van de moeder te beoordelen, zelfs bij risicovolle zwangerschappen. 
Risicovolle zwangerschappen omvatten, maar zijn niet beperkt tot meerlingzwangerschappen, hydrops 
foetalis, afwijkingen van de placenta, maternale hypertensie, diabetes en lupus.

CPD- en kleurenbeeldvormingshulpmiddelen zijn niet bedoeld om als enige diagnosemethode of als 
enige methode voor de screening van een risicovolle zwangerschap te worden gebruikt.

Bewaking van vitale functies
iViz is bestemd voor gebruik bij de bewaking van vitale functies van het menselijk lichaam in een niet-
continue ECG-bewakingstoepassing. iViz verkrijgt een ECG-rapport door interactie met de Smartheart Pro-
softwaretoepassing en het draadloze Smartheart Pro-apparaat met 12 elektrodes.

Accessoires en randapparatuur

Het iViz ultrasone systeem is ontworpen om diverse accessoires en randapparatuur te ondersteunen, 
waaronder: 

2-in-1 micro-USB flash drive (64 GB)

Beschermend omhulsel met hendel en standaard

 iViz-draagtas

Pelican-koffer

 iViz-accu's

USB-lader

Accucompartimentlader met voeding

Dubbel laadstation

Om accessoires te bestellen of na te gaan of een specifiek apparaat compatibel is met het iViz ultrasone 
systeem, neemt u contact op met FUJIFILM SonoSite of uw FUJIFILM SonoSite -vertegenwoordiger. Zie 'Help' 
op pagina 2.

Let op Gebruik uitsluitend accessoires en randapparatuur die door FUJIFILM SonoSite 
worden aanbevolen, inclusief de voeding. Als u accessoires en randapparatuur 
aansluit die niet door FUJIFILM SonoSite worden aangeraden, kan dit leiden tot een 
elektrische schok. Neem contact op met FUJIFILM SonoSite of uw plaatselijke 
vertegenwoordiger voor een lijst met accessoires en randapparatuur die 
verkrijgbaar zijn bij of worden aanbevolen door FUJIFILM SonoSite.
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Hardwarefuncties
De voorzijde van het systeem wordt weergegeven in Afbeelding 2-1.

Afbeelding 2-1 Voorzijde van het iViz ultrasone systeem

1 Volume omhoog 6 Micro-USB-poort

2 Volume omlaag 7 Stroom aan/uit

3 Transducer-ingang 8 Led stroomstatus

4 Audio-uitgang 9 Microfoon

5 Micro-HDMI-poort 10 Frontcamera
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De achterzijde van het systeem wordt weergegeven in Afbeelding 2-2.

Afbeelding 2-2 Achterzijde van het iViz ultrasone systeem

1 Accucompartiment 3 Luidspreker

2 Camera en flits
6 Hardwarefuncties 



Algemene interactie
Wanneer u iViz voor het eerst aanzet, verschijnt het scherm Home (Start) zoals getoond in Afbeelding 2-3.

Afbeelding 2-3 Scherm Home (Start) van iViz

Het systeem telt drie hoofdmodules die toegankelijk zijn vanaf het scherm Home (Start): Patient (Patiënt), Scan 
(Scannen) en Learn (Leren).

Patient (Patiënt) - Met deze module kunt u zoeken naar een patiënt, de geplande lijst van patiënten 
bekijken en een iViz-onderzoek selecteren. U kunt bovendien ook een patiëntformulier toevoegen en 
bewerken, en beelden en clips bekijken en delen.

Scan (Scannen) - In deze module voert u patiëntonderzoeken uit.

Learn (Leren) - Deze module bevat algemene trainingsvideo's over ultrasone golven en geïntegreerde 
hulpvideo's van iViz.

Het aanraakscherm gebruiken
Bij het scannen is het iViz-aanraakscherm verdeeld in twee hoofdgebieden: de linkerzijde bevat uw 
bedieningselementen, de rechterzijde het scangebied, zoals getoond in Afbeelding 2-4. 
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Afbeelding 2-4 Aanraakscherm in scanmodus

Het systeem is zodanig ontworpen dat u het met een hand kunt vasthouden en de transducer met de andere 
hand. Indien u niet scant, kunt u steeds beide handen gebruiken.

1 Selectietoets Scan Mode (Scanmodus) 7 Type onderzoek

2 Met de duim bediend afstelwiel 8 Tijd, datum en percentage opgeladen

3 Freeze (Stilzetten) van een beeld 9 Hendel hulpmiddellade

4 Een beeld of clip vastleggen 10 Scangebied

5 Aantal opgeslagen beelden en clips in dit 
onderzoek

11 Android-bedieningselementen

6 Naam en gegevens van Patient (Patiënt) (tik 
hierop om naar de patiëntmodule te gaan)

12 Het onderzoek beëindigen en terugkeren naar 
patiëntendossier

FREEZE SAVE Patient: John Smith ID: 1234567890 P21v: Abdomen (Abd)

End Study 

2D

C
COLOR 

Orient 

Dynamic Range 

Opt 

Depth : 16,4 cm

89%

13%
 

01/01/2015
09:15

MI:
0,0
TI:
0,0

DR:
0

Pen
MHz
0,00

RES

PEN

THI
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Gebaren gebruiken
De interactie met het aanraakscherm is hetzelfde als bij veel andere apparaten met een aanraakscherm:

Vegen - Beweeg uw vinger snel over het scherm.

Slepen - Beweeg een of twee vingers over het scherm, meestal om een voorwerp van de ene locatie naar 
de andere te verplaatsen.

Tikken - Raak het scherm snel eenmaal aan.

 Ingedrukt houden - Raak met uw vinger het scherm aan en houd hem daar gedurende ongeveer twee 
seconden.

Knijpen of zoomen - Beweeg twee vingers naar elkaar toe of van elkaar af op het scherm.

De bedieningselementen die verschijnen op het wiel hangen af van de geselecteerde scanmodus. De functie 
van elk bedieningselement wordt in detail besproken in Hoofdstuk 5, ’Een onderzoek uitvoeren’.
Algemene interactie 9



Menu's en hulpmiddellades openen
U hebt toegang tot bijkomende bedieningselementen door menu's en hulpmiddellades te openen.

 Dit symbool geeft een uitklapmenu aan. Tik op, of veeg over dit symbool om het menu te openen. 
Zo kunt u met het menu Exam Type (Onderzoekstype) kiezen tussen verscheidene vooraf ingestelde 
onderzoekstypen.

 Dit symbool geeft een lade aan die u kunt openen. Veeg over dit symbool om de hulpmiddellade te 
openen. De hulpmiddellade bevat bijkomende opties zoals etiketten, metingen en geleide protocollen.

Dit symbool geeft de lade aan die de cine-buffer opent wanneer u metingen neemt of etiketten toevoegt. 
Schuif de lade naar rechts om de cine-buffer weer te geven en naar links om hem te sluiten.

Tekst invoeren
Wanneer u formulieren invult in iViz, zoals wanneer u patiëntendossiers bijwerkt of instellingen aanpast, kunt 
u tekst invoeren door op het gewenste tekstveld te tikken. Er verschijnt een toetsenbord op het scherm, zoals 
getoond in Afbeelding 2-5. 

Afbeelding 2-5 Gebruik het toetsenbord om informatie te typen.
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Het systeem in het beschermhoesje plaatsen

Het systeem in het beschermhoesje plaatsen

1 Voer het systeem in een van de uiteinden van het hoesje in.

2 Vouw het andere uiteinde van het hoesje over het systeem, zodat het op zijn plaats blijft.

Een transducer insteken
 Steek de stekker van de transducer weg van andere stekkers gericht in de onderzijde van het iViz-systeem 

totdat u een klik hoort.

Let op iViz zendt RF-straling uit. Hoewel het systeem voldoet aan de SAR-normen, wordt 
het toch aanbevolen om het beschermhoesje te gebruiken om blootstelling aan RF 
te beperken.
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De accu plaatsen en iViz opladen

 Accu plaatsen

De accu plaatsen

1 Plaats de accu zo in de sleuf aan de achterzijde van het iViz-systeem, dat de schuin aflopende rand van de 
accu dicht bij de zijkant van het iViz-systeem ligt.

2 Duw de accu goed in de achterzijde van het iViz-systeem tot hij vastklikt.

Opmerking De werking van de accu hangt van tal van factoren af, zoals de gebruikte scanmodi, 
leeftijd van de accu en helderheid van het scherm. 

WAARSCHUWING Controleer de accu op lekkage voordat u deze gaat plaatsen, om letsel bij de 
gebruiker en schade aan het ultrasone systeem te voorkomen.
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De accu opladen

Er zijn twee manieren om de iViz-accu's op te laden: u kunt de meegeleverde acculader gebruiken of de USB-
lader insteken terwijl een accu is geplaatst in het systeem.

De accu opladen terwijl hij in het iViz-systeem geplaatst is

1 Schakel het systeem uit. Zie 'iViz uitschakelen' op pagina 16.

2 Sluit het netsnoer van de USB-adapter aan op een stopcontact van ziekenhuiskwaliteit.

WAARSCHUWING Om het risico op elektrische schok, brand of brandwonden te vermijden, mag u 
alleen de FUJIFILM SonoSite USB-lader (P19927) gebruiken.

Let op De accu kan worden opgeslagen op temperaturen tussen -20 °C en 60 °C.

Laad de accu alleen op wanneer de omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 40 °C 
ligt.

 iViz zal niet werken zonder geplaatste accu, zelfs met ingestoken USB-lader.

Controleer of de toeleveringsspanning van het ziekenhuis overeenkomt met het 
bereik van de voedingsbronspanning. Zie 'Normen voor elektrische veiligheid' 
op pagina 145.

Wanneer de accu bijna leeg is op uw iViz-systeem, kunt u het systeem insteken om 
de accu op te laden of de accu vervangen door een opgeladen exemplaar.

Om het risico op stroomuitval te vermijden, steekt u het systeem in een geschikte 
stroombron of vervangt u de accu wanneer de geplaatste accu bijna leeg is. 
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3 Sluit de wisselstroomadapter (AC) aan op de micro-USB-ingang op het 
systeem.

4 Wanneer u klaar bent met het opladen van de accu, koppelt u het systeem los van de wisselstroom.

5 Zet het systeem aan om de acculading te controleren.

De accu opladen met behulp van de iViz-acculader

1 Sluit het netsnoer van de wisselstroomadapter aan op een stopcontact van ziekenhuiskwaliteit.

2 Sluit de wisselstroomadapter aan op de aansluiting van de acculader.

3 Verwijder de accu van het iViz-systeem en voer het in een sleuf van de acculader in. U kunt maximaal twee 
accu's tegelijkertijd opladen. 

Opmerkingen  iViz kan geen scanfuncties uitvoeren zolang de wisselstroomadapter is verbonden 
met het systeem.

De accu op deze manier opladen kan langer duren dan met de acculader.

 iViz wordt niet geleverd met een netspanningsschakelaar. Om het apparaat los te 
koppelen van het lichtnet, trekt u de stekker van de gelijkstroomadapter (DC) uit 
de wandcontactdoos.

Opmerking Met het optionele iViz tweevoudige oplaadstation kunt u tot maximaal vier accu's 
tegelijk opladen.
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4 Controleer de lampjes op de acculader om de laadstatus van de accu te bepalen:

De accu verwijderen
Accu verwijderen

1 Schakel het systeem uit. Zie 'iViz uitschakelen' op pagina 16.

2 Aan de achterzijde van het iViz-systeem drukt u de accugrendel in om de accu te ontgrendelen.

3 Trek de accu naar boven om hem weg te halen.

iViz in- en uitschakelen
Het systeem wordt aangedreven met de accu. 

Knippert groen Accu wordt opgeladen.

Groen Accu is opgeladen.

Oranje Accu is bijna leeg. Wacht één minuut en voer een van de 
volgende opties uit:

Verwijder de acculader en voer deze opnieuw in.
Verwijder de accu en voer deze opnieuw in.

Na enkele seconden begint het lampje te knipperen of gaat 
het groen branden. Indien dit niet het geval is, werd de accu 
opgeladen. 

Rood Defect accupak: recycle de accu.

Let op Een rood lampje op de acculader geeft een defecte accu aan. Verwijder de accu uit de 
lader. Gebruik de accu niet in het iViz-systeem. Probeer de accu niet te repareren. 
Neem contact op met FUJIFILM SonoSite of met uw vertegenwoordiger voor 
vervanging.

WAARSCHUWING Gebruik het systeem niet als het systeem onregelmatig of inconsistent gedrag 
vertoont. Dergelijk gedrag wijst op een hardwarestoring. Neem contact op met de 
technische ondersteuning van FUJIFILM SonoSite.

Let op De accu moet opgeladen worden voordat hij voor het eerst in het iViz-systeem 
wordt geplaatst. Raadpleeg 'De accu opladen' op pagina 13 voor meer informatie.
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Inschakelen van iViz
iViz inschakelen 

1 Controleer of een accu is geplaatst in het iViz-systeem. Raadpleeg 'Accu plaatsen' op pagina 12 voor meer 
informatie.

2 Druk op de knop Power (Aan/uit) en wacht enkele seconden tot het systeem aan is. 

Het witte lampje geeft aan dat het systeem aan wordt gezet.

3 Veeg over het symbool Lock (Vergrendelen). 

Het scherm Start verschijnt. 

iViz uitschakelen
iViz uitschakelen

1 Houd de knop Power (Aan/uit) ingedrukt.

2 Wanneer u deze optie te zien krijgt, tikt u op Power off (Uitschakelen) en vervolgens op OK. 

Het systeem in slaapstand zetten
Om accuvermogen te behouden gaat het systeem in slaapstand na een periode zonder activiteit, gebruikelijk 
ongeveer 30 seconden. U kunt de tijd tot het systeem in slaapstand gaat wijzigen; zie 'Instelling van de 
slaapstand' op pagina 20.

Slaapstand zet het display uit maar houdt de huidige functies in het geheugen zodat ze snel weer opgeroepen 
kunnen worden wanneer het systeem uit slaapstand wordt gehaald. De slaapstand is uitgeschakeld tijdens 
het scannen.

Het systeem in slaapstand zetten

Druk kort op de knop Power (Aan/uit).

Let op Om verlies van gegevens te voorkomen, wacht u tot het systeem de uitschakeling 
meldt voordat u de accu uit het systeem haalt.

Let op Indien het systeem in slaapstand is, drukt u kort op de knop Power (Aan/uit) om het 
uit slaapstand te halen; het display geeft geen activiteit aan wanneer iViz in 
slaapstand is.
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Hoofdstuk 3: iViz configureren

Android-instellingen configureren
Google Android is het besturingssysteem (OS) waarop de iViz-software werkt. Android OS beheert en 
monitort zaken zoals draadloze verbindingen, datum, tijd en acculading. De meeste Android-instellingen zijn 
vooraf geconfigureerd door FUJIFILM SonoSite, maar er zijn ook een aantal Android-functies die u zelf kunt 
configureren.

Het scherm van Android-instellingen openen

1 Tik op  om het scherm Home (Start) te openen.

2 Op het scherm Home (Start) tikt u op  om het menu Apps te openen.

3 In het menu Apps tikt u op Settings (Instellingen).

Beveiligingsinstellingen activeren
Voor de privacy en beveiliging van de patiëntgegevens beveelt FUJIFILM SonoSite u aan om een PIN, 
wachtwoord of patroon te activeren op het scherm Security (Beveiliging). Overleg eventueel met uw IT-
beheerder.

Aansluiting op een draadloos netwerk
Voordat u een draadloos netwerk probeert te verbinden, dient u de volgende gegevens te bemachtigen:

De naam van het draadloze netwerk

Het wachtwoord (indien aanwezig) voor het draadloze netwerk

Aansluiten op een draadloos netwerk

1 In het scherm Settings (Instellingen) van Android schuift u de knop Wi-Fi naar ON (Aan).

2 Tik op Wi-Fi en tik dan op het draadloze netwerk waarmee u verbinding wenst te maken.

3 Voer het wachtwoord voor het draadloze netwerk in en tik dan op Done (Klaar).

4 Tik op Connect (Verbinden).

5 In het scherm Wi-Fi controleert u of het woord Connected (Verbonden) verschijnt onder het door u 
gekozen draadloze netwerk.

Indien de verbinding niet gelukt is, controleert u of het wachtwoord juist is en dan probeert u het opnieuw.
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Aansluiting op een Bluetooth-apparaat
1 In het scherm Settings (Instellingen) van Android tikt u op Bluetooth.

2 In het scherm Bluetooth schuift u de knop Bluetooth naar ON (Aan).

3 Zet het apparaat zo nodig in de koppelingsmodus.

4 In het scherm Bluetooth tikt u op het Bluetooth-apparaat waarmee u verbinding wenst te maken.

5 Bevestig de Bluetooth-koppeling op beide apparaten.

Datum en tijd instellen

Datum en tijd handmatig instellen

De datum en tijd van het iViz-systeem zijn standaard automatisch ingesteld wanneer u verbinding maakt met 
een draadloos netwerk. Indien u ervoor kiest om uw iViz-systeem niet te verbinden met een netwerk of een 
andere datum en tijd wenst te gebruiken, volg dan de onderstaande handmatige procedure.

1 In het scherm Settings (Instellingen) van Android tikt u op Date & Time (Datum en tijd).

2 In het scherm Date & Time (Datum en tijd) vinkt u het selectievakje van Automatic date & time 
(Automatische datum en tijd) uit.

3 Tik op Set date (Datum instellen), kies de gewenste datum en tik dan op Done (Klaar).

4 Tik op Set time (Tijd instellen), kies de gewenste tijd en tik dan op Done (Klaar).

Tijdnotatie handmatig instellen

U kunt wisselen tussen 24-uurs en 12-uurs klok.

1 In het scherm Settings (Instellingen) van Android tikt u op Date & Time (Datum en tijd).

2 Om de 24-uurs klokmodus te selecteren, vinkt u op het scherm Date &Time (Datum en tijd) het 
selectievakje naast Use 24-hour format (24-uurs notatie gebruiken) aan.

3 Om de 12-uurs klokmodus te selecteren, vinkt u op het scherm Date &Time (Datum en tijd) het 
selectievakje naast Use 24-hour format (24-uurs notatie gebruiken) uit.

WAARSCHUWING Een juiste datum en tijd zijn cruciaal voor nauwkeurige berekeningen. Controleer 
elke keer voordat u het systeem gebruikt of de datum en tijd juist zijn.
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Datumnotatie handmatig instellen

De datumnotatie is standaard ingesteld op <maand>/<dag>/<jaar>. Dit is echter niet de standaard in alle 
gebieden. Om de manier waarop iViz datuminformatie weergeeft te wijzigen, gaat u als volgt te werk:

1 In het scherm Settings (Instellingen) van Android tikt u op Choose date format (Datumnotatie kiezen).

2 Tik op het keuzerondje naast de datumnotatie die u wenst te gebruiken.

Aanpassing van het volume
Het volume aanpassen

1 In het scherm Settings (Instellingen) van Android tikt u op Sound (Geluid).

2 In het scherm Sound (Geluid) tikt u op Volumes.

3 Pas de schuifbalken aan volgens de gewenste volumeniveaus en tik dan op OK.

Aanpassing van de helderheid van het scherm
De schermhelderheid handmatig aanpassen

1 In het scherm Settings (Instellingen) van Android tikt u op Display.

2 In het scherm Display tikt u op Brightness (Helderheid).

3 Indien de automatische modus is gemarkeerd, tikt u op Auto om de helderheid handmatig aan te passen.

4 Beweeg de schuifbalk om de helderheid in te stellen.
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Instelling van de slaapstand

Wijziging van interval slaapstand
Standaard zal iViz naar slaapstand gaan na 30 seconden zonder activiteit. U kunt dit interval handmatig 
aanpassen volgens uw eigen voorkeur. 

Interval van slaapstand wijzigen

1 In het scherm Settings (Instellingen) van Android tikt u op Display.

2 In het scherm Display tikt u op Sleep (Slaapstand).

3 Tik op de gewenste periode. Dit is de periode zonder activiteit waarna het systeem naar slaapstand gaat.

Slaapstand en instellingen van schermvergrendeling

 Indien het systeem niet vergrendeld is, gaat iViz naar slaapstand zoals gedefinieerd in 'Instelling van de 
slaapstand' op pagina 20.

 Indien het systeem vergrendeld is:

 indien de Android-instellingen onder Security > Screen lock (Beveiliging > Schermvergrendeling) op 
iets anders zijn ingesteld dan None (Geen), moet het systeem na het opnieuw opstarten of verlaten van 
slaapstand eerst ontgrendeld worden voordat u het gebruikt. 

 Indien u het systeem niet ontgrendelt, keert het binnen 10 seconden terug naar slaapstand.

Toevoegen van een draadloze printer
Met de app PrintHand kunt u verbinding maken met een draadloze printer. Voordat u een printer toevoegt, 
controleert u of de functie Android Wi-Fi is ingeschakeld; zie 'Aansluiting op een draadloos netwerk' op 
pagina 17. 

Een draadloze printer toevoegen

1 In het scherm Settings (Instellingen) van Android tikt u op Printing (Afdrukken).

2 In het scherm Printing (Afdrukken) tikt u op PrintHand.

3 In de hoek rechtsboven tikt u op de knop OFF (Uit).

4 Bij de optie Use PrintHand (PrintHand gebruiken) tikt u op OK.

Opmerking De slaapstand is uitgeschakeld tijdens het scannen.
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5 In de hoek rechtsboven tikt u op de drie punten en dan tikt u op Add a printer (Een printer toevoegen).

6 In het menu Nearby Printers (Printers in de buurt) tikt u op een van de opties, zoals Nearby Wi-Fi Printers 
(WiFi-printers in de buurt). iViz zoekt dan naar een draadloze printer.

7 Tik op de printer die u wilt toevoegen.

8 In het scherm Driver Needed (Stuurprogramma nodig) tikt u op Select Manually (Handmatig selecteren) 
en dan tikt u op Next (Volgende). U kunt ook tikken op Generic (Generiek) om een generiek 
stuurprogramma te selecteren; u zal echter meer afdrukopties hebben indien u het stuurprogramma voor 
uw specifieke printer selecteert.

9 Tik door de opties om het stuurprogramma voor uw merk en model van printer te vinden.

10 Tik op Install (Installeren).

11 Wanneer u gevraagd wordt om een afdruktest te doen, tikt u op Print Test (Afdruktest) (optioneel).

12 Wanneer u klaar bent, klikt u op Finish (Beëindigen).

iViz-instellingen configureren
iViz kan worden aangepast aan uiteenlopende omstandigheden. Zo kunt u vanaf het scherm Settings 
(Instellingen) van iViz:

Gebruikersvoorkeuren instellen, zoals maateenheden, bediening met linker- of rechterhand, standaard 
cliplengte en -type.

De verloskundige hulpmiddelen die het systeem gebruikt aanpassen om de zwangerschapsleeftijd te 
helpen berekenen.

De standaard etiketten beschikbaar in verschillende onderzoekstypen toevoegen of wijzigen.

DICOM-profielen instellen of wijzigen voor elke unieke locatie/instituut en verbinding maken met de 
lokale servers.

Zoekparameters van patiënten wijzigen, zoals naam, ID, geboortedatum en procedure.

 Instellingen van EPD-verbinding opgeven, zoals hostnaam, IP-adres en poort.

Het scherm van iViz-instellingen openen
Het scherm van instellingen openen

In het scherm Home (Start) van iViz tikt u op Settings (Instellingen) .
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Voorkeuren configureren
Voorkeuren configureren

1 In het scherm Settings (Instellingen) van iViz tikt u op Preferences (Voorkeuren). 

2 In het scherm Preferences (Voorkeuren) zijn de volgende instellingen beschikbaar:

Units (Eenheden) - Selecteer de maateenheden gebruikt door iViz.

Thermal Index (Thermische index) - Selecteer een van de volgende opties:

TIB - Thermische index in het bot

TIC - Thermische index in de schedel

TIS - Thermische index in zacht weefsel

Auto Save Patient Form (Patiëntformulier automatisch opslaan) - Wanneer ingeschakeld, slaat deze 
functie het patiëntformulier automatisch en periodiek op tijdens de bewerking om verlies van 
patiëntgegevens te voorkomen.

Clip Recording (Clipopname) - Selecteer een van de volgende opties:

Prospective (Prospectief ) - Tijdens een scan neemt deze optie een clip met standaardlengte van de 
scan op na het tikken op Save (Opslaan).

Retrospective (Retrospectief ) - Tijdens een scan neemt deze optie een clip met standaardlengte van 
de scan op vóór het tikken op Save (Opslaan).

Clip Length (Cliplengte) - In het uitklapmenu kiest u een standaard opnamelengte voor clips.

Device Orientation (Apparaatoriëntatie) - Selecteer met welke hand u het systeem wilt vasthouden.

Verloskundige metingen en -berekeningen configureren
1 In het scherm Settings (Instellingen) van iViz tikt u op OB Calcs (Verloskundige berekeningen).

2 In het scherm OB Calculations (Verloskundige berekeningen) stelt u de voorkeursauteur voor de volgende 
verloskundige berekeningen en metingen in:

GS - Vruchtzak

CRL - Kop-stuitlengte

BPD - Diameter parietalis

Cx Length (Cx-lengte) - Lengte baarmoederhals

HC - Hoofdomtrek

Cerebellum (Kleine hersenen)

AC - Abdominale omtrek

FL - Femurlengte

HL - Humeruslengte
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Etiketten configureren
U kunt tot 10 aangepaste etiketten voor elk onderzoekstype creëren. 

Aangepaste en standaard etiketten bekijken

1 In het scherm Settings (Instellingen) van iViz tikt u op Labels (Etiketten).

2  In het scherm Labels (Etiketten) tikt u op het onderzoekstype waarvoor u etiketten wenst aan te passen. 

Custom Labels (Aangepaste etiketten) somt alle bestaande aangepaste etiketten op voor dit 
onderzoekstype. 

Default Labels (Standaard etiketten) somt alle etiketten op voor dit onderzoekstype die zijn 
opgenomen in het systeem.

Nieuw aangepast etiket maken

1 In het scherm Labels (Etiketten) tikt u op het invoerveld van het etiket. 

2 Voer de naam voor het nieuwe etiket in; indien u meer dan één etiket wenst te creëren, scheid u elke 
etiketnaam met een komma.

3 Tik op Add (Toevoegen).

Opmerking U kunt geen spaties gebruiken in etiketnamen.
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Een etiket verwijderen

Naast het etiket dat u wenst te verwijderen tikt u op . Om de standaard lijst van etiketten op te halen, 
tikt u op Restore (Herstellen). 

Een DICOM-profiel instellen
U kunt een Digital Imaging and Communications in Medicine (DICOM)-profiel aanmaken op maat van elke 
locatie of instituut waar iViz wordt gebruikt. iViz bevat ook een niet-specifiek DICOM-profiel met de naam 
Tricefy.

 Een nieuw DICOM-profiel toevoegen
1 In het scherm Settings (Instellingen) van iViz tikt u op DICOM Profiles (DICOM-profielen).

2 Tik op New Profile (Nieuw profiel).

3 Op het tabblad General (Algemeen):

a In het veld Profile Name (Profielnaam) voert u een eenvoudig te herkennen naam in, zoals de naam van 
uw ziekenhuis of kliniek.

b In het veld AE Title (AE-titel) voert u de titel van de applicatie-entiteit (AE) in. Elk knooppunt moet een 
unieke AE-titel hebben.

Opmerking Voor instituten die een Tricefy Collaboration-account hebben, heeft het Tricefy 
Collaboration-profiel een beperkte bewerkbaarheid. De meeste opties in het 
Tricefy Collaboration-profiel zijn vooraf ingesteld.
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c In het veld Institution (Instituut) voert u de naam van het instituut in waarvoor dit profiel wordt 
opgesteld (bijv. Academisch Ziekenhuis).

4 Op het tabblad Archive (Archief ):

a In het veld AE Title (AE-titel) voert u de titel van de applicatie-entiteit (AE) in. Elk knooppunt moet een 
unieke AE-titel hebben.

b In het veld IP Address (IP-adres) voert u het IP-adres van de archiefserver in.

c In het veld Port (Poort) voert u het poortnummer van de archiefserver in.

d In het gedeelte Transfer images (Beelden overbrengen) selecteert u een van de volgende opties:

End of Exam (Einde van onderzoek) - Beelden worden automatisch geüpload wanneer het 
onderzoek voltooid is.

Manual (Handmatig) - Beelden worden alleen geüpload wanneer u een handmatige upload uitvoert.

e In het gedeelte Structured Reports (Gestructureerde rapporten) selecteert u Yes (Ja) of No (Nee) om 
aan te geven of uw archiefserver gestructureerde rapporten accepteert.

f In het gedeelte Educational (Onderwijs) selecteert u Yes (Ja) of No (Nee) om aan te geven of de 
archiefserver wordt gebruikt voor onderwijsdoeleinden.

g Om beelden en clips over te brengen naar deze archiver, selecteert u Active (Actief ). U kunt geen 
beelden en clips overbrengen indien deze optie is ingesteld op Inactive (Inactief ).

h Tik op Ping om te controleren of de verbinding met de archiefserver functioneert. 

i Tik op Verify (Verifiëren) om te controleren of de archiefserver klaar is om uploads te ontvangen van uw 
iViz-systeem.

5 Op het tabblad Worklist (Werklijst):

a In het veld AE Title (AE-titel) voert u de titel van de applicatie-entiteit (AE) in. Elk knooppunt moet een 
unieke AE-titel hebben. 

b In het veld IP Address (IP-adres) voert u het IP-adres van de archiefserver in.

c In het veld Port (Poort) voert u het poortnummer van de archiefserver in.

d In het gedeelte Worklist (Werklijst) selecteert u de periode voor het ophalen van werklijsten en schema's 
van de werklijstserver.

Today (Vandaag) - Haalt alleen de werklijsten van de huidige dag op.

Yesterday (Gisteren) - Haalt alle werklijsten tot één dag geleden op.

+/- 7 days (+/- 7 dagen) - Haalt alle werklijsten voor de week na en de week voor de huidige dag op.

Opmerking De velden IP Address (IP-adres), Subnet Mask (Subnetmasker) en Default Gateway 
(Standaard gateway) worden automatisch ingevuld en kunnen niet rechtstreeks 
bewerkt worden. Om de instellingen voor het draadloze netwerk van uw systeem te 
wijzigen, tikt u op het veld Wireless (Draadloos); het venster voor draadloze 
configuratie wordt dan geopend.
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e In het gedeelte Auto Query (Automatische aanvraag) selecteert u On (Aan) of Off (Uit).

f In het gedeelte Modality (Modaliteit) selecteert u Ultrasound (Ultrasoon) of All (Alles) als de 
beeldmodaliteit.

g In het gedeelte Occurs Every (Gebeurt om de) selecteert u een tijd uit de lijst.

  Duration (Duur)

h Voor aanvraag van de werklijstserver selecteert u Active (Actief ); u kunt geen aanvraag van de 
werklijstserver doen indien deze optie op Inactive (Inactief ) is gezet.

i Tik op Ping om te controleren of de verbinding met de werklijstserver functioneert. 

j Tik op Verify (Verifiëren) om te controleren of de werklijstserver klaar is om uploads te ontvangen van 
uw iViz-systeem.

6 Keer terug naar het scherm DICOM Profiles (DICOM-profielen) en veeg het nieuwe profiel naar On (Aan).

Bewerking van een DICOM-profiel
U kunt de informatie voor een bestaand DICOM-profiel updaten.

Een DICOM-profiel bewerken

1 In het scherm van DICOM-instellingen tikt u op het profiel dat u wilt bewerken.

2 Breng de nodige wijzigingen aan.

Verwijderen van een profiel uit de lijst van DICOM-profielen
Een profiel verwijderen uit de lijst van DICOM-profielen

1 In het scherm van DICOM-instellingen tikt u op Edit (Bewerken).

2 Naast de DICOM-profielen die u wenst te verwijderen tikt u op .

3 Tik op Done (Klaar) om de bewerkingsmodus te verlaten.

Een DICOM-profiel aan of uit zetten
 In het scherm van DICOM-instellingen tikt u op de schakelaar voor het DICOM-profiel dat u aan of uit wenst 

te zetten. Inactieve profielen hebben een rode indicator en onder de letter van de knop staat (OFF) (Uit).

Opmerking Indien u een Tricefy Collaboration-account hebt, kan het Tricefy Collaboration-
profiel niet verwijderd worden.
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Configuratie van zoekinstellingen van patiënten
Wanneer u de zoekinstellingen van patiënten voor iViz configureert, kunt u tot drie zoekparameters 
selecteren. De standaard parameters zijn Name (Naam), DOB (Geboortedatum) en Study Dates 
(Onderzoeksdata).

U kunt een of meer van deze standaard opties gebruiken of andere zoekparameters verwijderen/toevoegen.

Zoekinstellingen van patiënten configureren

1 In het scherm Settings (Instellingen) van iViz tikt u op Patient Search (Patiënt zoeken).

2 In het scherm Patient Search (Patiënt zoeken) kiest u tot drie zoekparameters.

3 Om een zoekparameter te verwijderen, tikt u op  naast de parameter die u wenst te verwijderen.

Streepjescodescannen instellen

Wanneer u het zoeken van patiënten voor streepjescodescannen instelt, moet u de patiënt-ID selecteren als 
een van de parameters om ervoor te zorgen dat de functie van streepjescodescannen werkt.

1 In het scherm Settings (Instellingen) van iViz tikt u op Patient Search (Patiënt zoeken).

2 In het scherm Patient Search (Patiënt zoeken) kiest u ID als een van de zoekparameters.

3 Nu kunt u een streepjescode scannen zoals beschreven in 'Streepjescodescannen gebruiken' op 
pagina 31.

Configuratie van EPD-instellingen en -voorkeuren
Gebruik deze functie om informatie over de FUJIFILM Synapse EMR Gateway in te voeren, zoals hostnaam, IP-
adres en poortnummer voor de FUJIFILM Synapse EMR Gateway waarmee het iViz-systeem verbinding maakt. 

Met de FUJIFILM Synapse EMR Gateway kunnen ultrasone systemen worden aangesloten op de elektronische 
patiëntendossiers (EPD) om demografische informatie over de patiënt te verkrijgen en PDF-rapporten naar 
het EPD te sturen.

Voor meer informatie over de FUJIFILM Synapse EMR Gateway neemt u contact op met uw FUJIFILM SonoSite-
vertegenwoordiger.
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EPD-instellingen en -voorkeuren configureren

1 In het scherm Settings (Instellingen) van iViz tikt u op EMR (EPD).

2 In het veld Host Name (Hostnaam) voert u de hostnaam in van het EPD-systeem waarmee u verbinding 
wenst te maken.

3 In het veld IP Address (IP-adres) typt u het IP-adres van het EPD-systeem.

4 In het veld Port (Poort) voert u het poortnummer van het EPD-systeem in.

Aansluiting op een afzonderlijk display
Sluit iViz alleen aan op apparatuur die is goedgekeurd door SonoSite.

WAARSCHUWING Het aansluiten op niet-goedgekeurde apparatuur kan veiligheidsrisico's 
meebrengen voor de patiënt en/of gebruiker, aangezien systeemlekken in de 
configuratie de veiligheidsgrenzen kan overschrijden.

Let op Het gebruik van een ander display dan het display dat wordt meegeleverd met uw 
iViz-systeem kan leiden tot beeldvervorming en lagere weergavekwaliteit. De 
functies van de aanraakscherm-interface zullen niet beschikbaar zijn op het 
secundaire display.

Opmerking U moet de micro-HDMI-connector gebruiken om het video-uitgangssignaal van 
iViz naar een extern display te leiden.
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Hoofdstuk 4: Patiëntendossiers beheren
De patiëntmodule biedt hulpmiddelen voor het zoeken naar en beheren van dossiers van 
patiëntonderzoeken, die in het systeem onderzoeken worden genoemd. Met de patiëntmodule kunt u in de 
werklijstserver of EPD zoeken naar specifieke onderzoeken, patiëntgegevens bijwerken, nieuwe onderzoeken 
aanmaken en onderzoeken opslaan.

Elk onderzoek bevat essentiële patiëntgegevens zoals naam, geboortedatum, lichaamslengte en gewicht, 
alsook specifieke informatie van het onderzoek (onderzoekstype, doel, opmerkingen en eventueel 
opgeslagen beelden of clips).

Over iViz-onderzoeken
In deze handleiding zal worden verwezen naar onderzoeken. Onderzoeken worden gebruikt in iViz als een 
manier om alle gegevens die worden geassocieerd met een onderzoek te organiseren en consolideren. De 
specifieke informatie in een onderzoek is gebaseerd op het onderzoekstype. Zo zal een nieuw 
onderzoekformulier voor een verloskundig onderzoek er anders uitzien dan het formulier voor een 
hartonderzoek.

Er kunnen beelden en gegevens worden toegevoegd aan een open onderzoek, volgens de 
beleidsmaatregelen en procedures van uw instituut; het wordt echter aanbevolen om duidelijk aan te geven 
dat bijgewerkte beelden van een ander onderzoek afkomstig zijn.

In iViz kunt u beginnen te scannen zonder patiëntgegevens in te voeren. iViz creëert een tijdelijke ID en alle 
beelden worden opgeslagen naar die ID. Voordat u beelden doorstuurt, moet u de tijdelijke ID veranderen 
naar een patiëntnaam. Zie 'Een patiëntonderzoek aanmaken of bijwerken' op pagina 33.

De meeste patiëntgegevens zijn optioneel, maar hoe meer gegevens u kunt verstrekken over de patiënt, hoe 
eenvoudiger het is om onderzoeksinformatie later op te sporen.

Toegang tot patiëntgegevens
Er zijn twee manieren om de patiëntmodule te openen:

 In het scherm Home (Start) tikt u op Patient (Patiënt).

Tijdens een onderzoek tikt u op het veld Patient (Patiënt) bovenaan op het scherm om het 
patiëntonderzoek die wordt geassocieerd met dat onderzoek te openen.

Zoeken naar een patiëntendossier
De zoekfunctie geeft alleen resultaten weer wanneer iViz is aangesloten op een werklijstserver en/of EPD. 
Raadpleeg 'Configuratie van EPD-instellingen en -voorkeuren' op pagina 27 voor meer informatie.

U kunt niet zoeken naar interne iViz-onderzoeken.
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Zoeken naar onderzoeken gerelateerd aan een specifieke patiënt of datum

 Selecteer het tabblad Search (Zoeken) in de module Patient (Patiënt).

 Indien u in een open patiëntonderzoek bent, tikt u op  om terug te keren naar het hoofdscherm van 
de module Patient (Patiënt).

Gebruik een van de volgende of alle parameters in uw zoekopdracht:

Name (Naam) - Zoek op achternaam, voornaam en/of tweede voornaam van de patiënt.

Date of Birth (Geboortedatum) - Gebruik de draaischijven maand, dag en jaar om de geboortedatum 
van de patiënt in te voeren.

Study Dates (Onderzoeksdata) - Zoek naar onderzoeken die op een specifieke datum zijn uitgevoerd 
of binnen een aantal dagen. Het veld Study Dates (Onderzoeksdata) kan op twee manieren worden 
ingesteld:

Set the date (Datum instellen) - Tik op de datum en gebruik vervolgens de draaischijven maand, 
dag en jaar om de gewenste onderzoeksdatum in te stellen.

Set the range (Bereik instellen) - Tik op  in het veld Study Date (Onderzoeksdatum) om een 
datumbereik in te stellen.

Zoeken naar een patiëntendossier

1 In het scherm Patient Search (Patiënt zoeken) voert u de naam van de patiënt volledig of gedeeltelijk in als 
u deze kent.

2 Voer de geboortedatum van de patiënt in als u deze kent.

3 Voer de datum van het onderzoek in als u deze kent.

4 Tik op Search (Zoeken).

5 Wanneer de resultaten van uw zoekopdracht worden weergegeven, stelt elke rij een specifiek onderzoek 
overeenkomstig uw zoekparameters voor. Tik op een rij om het onderzoek te bekijken.

Opmerking Onthoud dat uw zoekresultaten nauwkeuriger zullen zijn, naarmate de 
zoekcriteria specifieker zijn.
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Streepjescodescannen gebruiken
Met behulp van de geïntegreerde camera op uw iViz-systeem kunt u de streepjescode van de patiënt-ID 
scannen om te zoeken naar bijbehorende onderzoeken. Raadpleeg 'Streepjescodescannen instellen' op 
pagina 27 voor informatie over het instellen van deze functie.

Streepjescodescannen gebruiken

1 Voer een van de volgende acties uit:

 In het scherm Patient Search (Patiënt zoeken) tikt u in het veld Name (Naam) op . 

Tijdens het scannen tikt u op het veld Patient (Patiënt) en op  in het veld Name (Naam). 

De camera wordt ingeschakeld en er verschijnt een rechthoekig weergavegebied.

2 Plaats de streepjescode van de patiënt-ID in het midden van de rechthoek. U zult mogelijk verschillende 
invalshoeken en afstanden moeten proberen voordat het iViz-systeem de streepjescode juist heeft gelezen. 
De patiëntgegevens worden weergegeven.

Onderzoeken beheren

WAARSCHUWING Nadat u de streepjescodescanner heeft gebruikt om patiëntendossiers op te halen, 
dient u te controleren of de patiëntgegevens juist zijn. Voer de patiëntgegevens 
handmatig in indien de patiëntgegevens die zijn opgehaald met de 
streepjescodescanner onjuist zijn.

Let op Wanneer een bestand bij een rapport wordt gevoegd vanaf een externe sensor of 
andere bron, dient u te verifiëren of het voor de juiste patiënt is. 
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Ingeplande onderzoeken bekijken
De lijst van ingeplande onderzoeken wordt alleen getoond wanneer iViz is aangesloten op een werklijstserver 
en/of EPD. Raadpleeg 'Configuratie van EPD-instellingen en -voorkeuren' op pagina 27 voor meer 
informatie.

Een lijst van ingeplande onderzoeken weergeven

U kunt ingeplande onderzoeken op twee manieren bekijken:

Om een lijst van ingeplande onderzoeken te bekijken, tikt u op het tabblad Schedule (Overzicht) van de 
patiëntmodule.

 Indien u in een open patiëntonderzoek bent, tikt u op het veld Patient (Patiënt) en dan op het tabblad 
Schedule (Overzicht). 

Het overzicht toont een lijst van alle ingeplande onderzoeken die van de werklijstserver zijn gehaald. 
Standaard is de lijst gerangschikt op onderzoeksdatum en -tijd (de vroegst ingeplande onderzoeken 
verschijnen bovenaan).

Bladeren door ingeplande onderzoeken
Een lijst van ingeplande onderzoeken weergeven:

 Om de ingeplande onderzoeken die beschikbaar zijn op uw systeem te bekijken, tikt u op het tabblad 
Schedule (Overzicht) van de patiëntmodule.

De lijst geeft alle ingeplande onderzoeken in het geheugen op het iViz-systeem weer. U kunt geen 
onderzoeken delen of verwijderen.

De lijst sorteren

 In de kopregel van de lijst tikt u op  of  naast het item waarop u de lijst wilt sorteren.

Een onderzoek bekijken

 Tik op het onderzoek dat u wilt openen.

De lijst vernieuwen

 Tik op  om nieuwe onderzoeken te zien die mogelijk zijn gecreëerd sinds de lijst het laatst werd 
vernieuwd.
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Onderzoek(en) delen

1 Tik op Select (Selecteren).

2 Tik op het vakje naast het onderzoek dat u wilt delen. Er verschijnt een vinkje.

3 Tik op .

4 Wanneer u gevraagd wordt hoe u wilt delen, tikt u op het vakje naast elke deelmethode die u wenst te 
gebruiken.

5 Tik op Next (Volgende).

6 Afhankelijk van de optie die u kiest, volgt u de resterende informatie aan de rechterzijde van het scherm 
(bijvoorbeeld de lokale PACS-server).

7 Tik op Share (Delen).

Een of meer onderzoeken verwijderen

1 Tik op Select (Selecteren).

2 Tik op het vakje naast het onderzoek dat u wilt verwijderen. Er verschijnt een vinkje.

3 Tik op .

Een patiëntonderzoek aanmaken of bijwerken
De gegevens in een patiëntonderzoek aanmaken of bijwerken

1 Selecteer een van de volgende opties:

Om een patiëntonderzoek bij te werken, zoekt en opent u het onderzoek die u wilt wijzigen. Raadpleeg 
'Toegang tot patiëntgegevens' op pagina 29 voor meer informatie.

Tik in een open patiëntonderzoek of in het scherm Patient Search (Patiënt zoeken) op New Study 
(Nieuw onderzoek).

2 Voer de gegevens van de patiënt in.

3 Om opmerkingen toe te voegen, tikt u op het veld Notes (Opmerkingen); gebruik dan het toetsenbord of 
audio-opname om uw opmerkingen in te voeren.
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4 Om het onderzoekstype te veranderen, tikt u op het veld Exam Type (Onderzoekstype) en dan kiest u een 
onderzoekstype uit het menu.

5 Om het onderzoeksdoel te veranderen, tikt u op het veld Exam Purpose (Onderzoeksdoel) en dan kiest u 
een doel uit het menu.

6 Om de procedurecode toe te voegen of wijzigen, tikt u op het veld Procedure Code (Procedurecode); 
gebruik dan het toetsenbord om een nieuwe procedurecode te typen.

7 Om de procedurebetekenis toe te voegen of te wijzigen, tikt u op het veld Procedure Meaning 
(Procedurebetekenis); gebruik dan het toetsenbord om een nieuwe betekenis te typen.

8 Om de lezende arts toe te voegen of te wijzigen, tikt u op het veld Reading Doctor (Lezende arts); gebruik 
dan het toetsenbord om een nieuwe lezende arts te typen.

9 Om de verwijzende arts toe te voegen of te wijzigen, tikt u op het veld Referring Doctor (Verwijzende arts); 
gebruik dan het toetsenbord om een nieuwe verwijzende arts te typen.

10 De Study Date (Onderzoeksdatum) wordt door het systeem gegenereerd en u kunt dit veld niet 
veranderen.

11 Tik op Save (Opslaan). Het patiëntformulier wordt door het systeem opgeslagen.

Een onderzoek beëindigen
Wanneer u klaar bent met het toevoegen van informatie aan het huidige patiëntonderzoek, moet u het 
onderzoek beëindigen voordat u een nieuwe opent. U kunt een onderzoek op ieder moment weer openen. 
Het openen van een ander onderzoek beëindigt automatisch het huidige onderzoek. Raadpleeg 'Over iViz-
onderzoeken' op pagina 29 voor meer informatie over patiëntonderzoeken.

Een patiëntonderzoek beëindigen

 Tijdens een scan tikt u op End Study (Onderzoek beëindigen).

Indien u zich in een patiëntgegevens- of rapportscherm bevindt, kunt u tikken op  om terug te gaan 
naar scannen, of gewoon een ander patiëntonderzoek openen.

Opmerking Indien de onderzoekstypen niet in het menu verschijnen, controleert u of een 
transducer op het systeem is aangesloten.
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Een onderzoek delen

Een onderzoek verzenden of delen

1 Tik op het tabblad iViz Studies (iViz-onderzoeken) in de patiëntmodule.

2 Tik in de lijst van onderzoeken op het onderzoek die u wilt delen.

3 Voer een van de volgende acties uit:

Om een onderzoek te delen, tikt u op de miniatuurafbeelding links van het onderzoek die u wilt delen.

Om meerdere onderzoeken te delen:

a Tik op Select (Selecteren). 

Er worden selectievakjes weergegeven naast elk beeld.

b Tik op de onderzoeken die u wilt delen. 

Naast de geselecteerde onderzoeken worden selectievakjes weergegeven.

4 Tik op .

5 Tik op een of meerdere van de volgende selectievakjes:

Local PACS (Lokaal PACS) - Met deze optie wordt het onderzoek door middel van DICOM verzonden. 
Indien u deze optie selecteert, wordt u gevraagd een server uit de lijst te kiezen. 

Tricefy - Met deze optie wordt het onderzoek verzonden met behulp van het Tricefy-hulpmiddel voor 
het collaboratief delen van medische afbeeldingen. U moet een Tricefy-account hebben om deze optie 
te gebruiken. iViz wordt geleverd met een gratis proefversie van een jaar. 

USB - Met deze optie wordt het onderzoek opgeslagen op het USB-station dat in het systeem is 
ingevoerd.

6 Klik op Next (Volgende).

7 Afhankelijk van de optie die u kiest, volgt u de resterende informatie aan de rechterzijde van het scherm 
(bijvoorbeeld de lokale PACS-server).

8 Klik op Share (Delen).

Let op Maak geen beschermde patiëntgegevens bekend per e-mail.

Neem de juiste voorzorgsmaatregelen bij het exporteren van patiëntgegevens 
naar een USB-stick om deze gegevens te beschermen.
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Rapporten beheren
Rapporten bieden een overzicht van de informatie die is opgenomen in een onderzoek, waaronder datum en 
tijdstip van het onderzoek, patiëntgegevens, onderzoekstype, opmerkingen en eventuele metingen en 
berekeningen die zijn uitgevoerd. U kunt terugkeren naar een rapport om meer details toe te voegen voordat 
u het onderzoek beëindigt. 

Rapporten zijn op maat van elk onderzoekstype gemaakt en eventuele informatie in het onderzoek is er 
vooraf reeds op ingevuld. 

Bewerking van een rapport
Zodra u een onderzoek hebt beëindigd, zijn uw opties voor bewerking beperkt. Op bepaalde plaatsen kunt u 
gegevens verwijderen maar niet toevoegen of wijzigen.

Een rapport bewerken

1 Open het onderzoek met het rapport dat u wilt bewerken. Voor meer informatie over het zoeken naar 
onderzoeken raadpleegt u 'Toegang tot patiëntgegevens' op pagina 29.

2 In het open onderzoek tikt u op . Het rapport wordt geopend.

3 Om een meting te bewerken, tikt u op Edit (Bewerken) boven het vak Measurements (Metingen). 

U kunt metingen verwijderen zodra bewerking is ingeschakeld, door te tikken op  naast de meting. Om 
de meting te herhalen, keert u terug naar het scannen en voert u de meting opnieuw uit.

4 Om een vak aan te vinken tikt u erop.

5 Om een nieuwe waarde in een veld te selecteren, tikt u op het pijltje van het vervolgkeuzemenu. 

6 Voer een van de volgende opties uit om een opmerking toe te voegen:

Tik op het veld Notes (Opmerkingen) en voer dan de opmerking in met het toetsenbord.

Tik op  om een gesproken opmerking op te nemen. 

Opmerking Gearchiveerde rapporten kunt u niet bewerken. 

Opmerking Tijdens de opname verandert het symbool van de microfoon in een pauzesymbool. U
kunt op pauze tikken om de opname tijdelijk te onderbreken; het symbool van de mi-
crofoon verschijnt opnieuw met het afspeelsymbool ernaast. 

Om verder te gaan met de opname, tikt u opnieuw op het symbool van de microfoon.
Nadat u het onderzoek hebt beëindigd, kunt u de audio-opname niet meer veranderen.
36 Rapporten beheren 



7 Wanneer u klaar bent met de bewerking, tikt u op Save (Opslaan).

8 Tik op Cancel (Annuleren) om uw wijzigingen te negeren.

Afdrukken van een rapport
Een rapport afdrukken

1 Open het onderzoek met het rapport dat u wilt bewerken. Voor meer informatie over het zoeken naar 
onderzoeken raadpleegt u 'Toegang tot patiëntgegevens' op pagina 29.

2 In het open onderzoek tikt u op . Het rapport wordt geopend.

3 Tik op Print (Afdrukken) en selecteer uw opties voor printer en document.

4 Tik op Print (Afdrukken) om het rapport af te drukken.

Delen van een rapport
U kunt een rapport delen indien iViz is verbonden met een EPD-server.

Een rapport delen

 In een open rapport tikt u op Save and Send to EMR (Opslaan en verzenden naar EPD).
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Hoofdstuk 5: Een onderzoek uitvoeren
In dit hoofdstuk wordt beeldvorming met het ultrasone systeem iViz beschreven.

Optimale thermische prestatie begrijpen
Zoals alle geavanceerde elektronische apparaten produceert iViz warmte tijdens de normale werking. Dit is 
normaal. Het systeem is voorzien van veiligheidsfuncties om het te beschermen tegen oververhitting. Voor 
optimale prestaties en langere scantijden zijn hier een aantal aanbevelingen.

Leg de transducer niet neer bij het scannen; blijf het apparaat vasthouden met goed contact tussen hand 
en apparaat.

Gebruik de stilzetmodus wanneer u niet actief scant (tik op Freeze (Stilzetten) in de hoek linksboven).

Leg het systeem niet plat neer. Gebruik de standaard aan het beschermhoesje of blijf het systeem 
vasthouden. 

Een onderzoek beginnen
Er zijn twee manieren om een onderzoek te beginnen:

 In het scherm Home (Start) tikt u op Scan (Scannen).

 U kunt van eender welk punt in het iViz-systeem terugkeren naar het scherm Home (Start) door te tikken 

op .

 In een patiëntonderzoek tikt u op .

Opmerking Indien de USB-lader is aangesloten op iViz en het lichtnet, kunt u geen live 
beeldvorming uitvoeren.

Opmerking Om fouten te voorkomen, koppelt u de transducer niet los terwijl u scant; indien u 
dat toch moet doen, tik dan eerst op Freeze (Stilzetten).
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Beeldvormingsmodi begrijpen
In iViz wordt de actieve beeldvormingsmodus altijd blauw gemarkeerd, zodat u meteen ziet welke modus u 
gebruikt. In modus Color (Kleur) bijvoorbeeld zijn zowel de knoppen 2D als Color (Kleur) blauw gemarkeerd:

2D is de standaardmodus voor beeldvorming van het systeem. Het systeem geeft echo's in twee dimensies 
weer door een helderheidsniveau toe te wijzen op basis van de signaalamplitude van de echo. Color (Kleur) 
wordt gebruikt om de aanwezigheid, snelheid en richting van de bloedstroom weer te geven in een breed 
scala aan flowstatussen.

M Mode (M-Mode) staat ook bekend als Motion Mode (Bewegingsmodus). De modus biedt een trace van 
het beeld die in de loop van de tijd wordt weergegeven. Een afzonderlijke ultrasoonbundel wordt 
uitgezonden en de gereflecteerde signalen worden als stippen met verschillende intensiteiten 
weergegeven, waardoor er lijnen op het scherm worden gemaakt. 

Color

Depth

Color
Box

Color
Gain

2D
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Overzicht van het onderzoek

Akoestische artefacten

Een akoestisch artefact is informatie die in een beeld aan- of afwezig is en die de vastgelegde structuur of flow 
niet juist weergeeft. Er zijn nuttige artefacten die helpen bij diagnoses en artefacten die de juiste interpretatie 
belemmeren. Voorbeelden van artefacten: 

Schaduwen

Doorgaande transmissies

Aliasing

Nagalm

Komeetstaarten

Raadpleeg de volgende referentie voor meer informatie over het detecteren en interpreteren van akoestische 
artefacten: Kremkau, Frederick W. Diagnostic Ultrasound: Principles and Instruments. 8th ed., W.B. Saunders 
Company, (Nov. 10, 2010).

2D-beeldvorming

2D is de standaardmodus voor beeldvorming van het systeem. Wanneer u een scan hervat, keert het systeem 
terug naar dezelfde beeldvormingsmodus (bijvoorbeeld 2D of M Mode (M-Mode) waarin de laatste keer werd 
gescand. 

Om van M Mode (M-Mode) weer naar 2D te gaan, houdt u M ingedrukt.

Om van kleurmodus weer naar 2D te gaan, tikt u op Color (Kleur).

Voor meer informatie over de beschikbare bedieningselementen in 2D-modus raadpleegt u 'Scannen in 2D' 
op pagina 44.

M-Mode

Om van 2D naar M Mode (M-Mode) om te schakelen gaan, houdt u 2D ingedrukt. 

Raadpleeg 'Scannen in M-Mode' op pagina 51 voor meer informatie over de bedieningselementen die 
beschikbaar zijn in M Mode (M-Mode).

WAARSCHUWING Laat de patiënt niet in contact komen met het systeem behalve de transducerlens.
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Een transducer en onderzoekstype kiezen

Het iViz-systeem kan bepaalde metingen en berekeningen automatisch uitvoeren of helpen bij de uitvoering 
op basis van het door u gekozen onderzoekstype. Om u ervan te verzekeren dat de metingen en 
berekeningen die u nodig hebt beschikbaar zijn, moet u een onderzoekstype selecteren in het menu.

De beschikbare onderzoekstypen hangen af van het type transducer dat is bevestigd aan het systeem. 

WAARSCHUWINGEN Gebruik de juiste transducer voor de toepassing om een verkeerde diagnose of 
letsel bij de patiënt te voorkomen. De diagnosecapaciteiten verschillen per 
transducer, onderzoekstype en beeldvormingsmodus. Transducers zijn 
ontwikkeld aan de hand van specifieke criteria op basis van hun fysieke 
toepassing. Deze criteria omvatten vereisten betreffende biocompatibiliteit. 
Zorg ervoor dat u vóór gebruik de capaciteiten van het systeem begrijpt.

Gebruik geen niet-ondersteunde naaldgeleiders met iViz. Op dit moment zijn de 
iViz-transducers niet compatibel met naaldgeleiders.

Sommige gels en sterilisatiemiddelen kunnen bij sommige personen een 
allergische reactie veroorzaken.

Let op: Gebruik steriele transducerhulzen en steriele koppelingsgel voor klinische 
toepassingen waarbij er contact is met aangetaste huid.

Om verontreiniging te voorkomen, gebruikt u gelpakketten voor eenmalig 
gebruik.

Gebruik goedgekeurde transducerhulzen voor klinische toepassingen waarbij 
de kans bestaat dat de transducer bespat wordt met lichaamsvloeistoffen of 
bloed.

Tabel 5-1: Onderzoekstype per transducer

Transducer Onderzoekst
ypen

P21v Cardiaal

Abdomen

Verl

Long
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Een onderzoekstype kiezen

1 Bij het scannen tikt u op het vervolgkeuzemenu Exam Type (Onderzoekstype) rechtsboven in het scherm. 
Er wordt een lijst met beschikbare onderzoekstypen weergegeven.

2 Tik op het onderzoekstype waarnaar u wilt veranderen.

Gels

Gebruik tijdens onderzoeken gel voor akoestische koppeling op de transducer. Hoewel de meeste gels voor 
afdoende akoestische koppeling zorgen, zijn sommige gels niet compatibel met sommige 
transducermaterialen. FUJIFILM SonoSite raadt u aan Aquasonic-gel te gebruiken en levert een monster mee 
met het systeem.

Breng voor algemeen gebruik een ruime hoeveelheid gel aan tussen de transducer en het lichaam. 

Hulzen

Transducerhuls aanbrengen

1 Breng de gel in de huls aan. Zorg ervoor dat de gel zich aan het uiteinde van de huls bevindt.

2 Breng de transducer in de huls in.

3 Trek de huls over de transducer en de kabel totdat de huls volledig is uitgeschoven.

4 Zet de huls vast met behulp van de banden die zijn meegeleverd.

5 Controleer op luchtbellen tussen het oppervlak van de transducer en de huls en verwijder deze luchtbellen. 
Luchtbellen tussen het oppervlak van de transducer en de huls kunnen invloed hebben op het ultrasone 
beeld.

6 Inspecteer de huls om er zeker van te zijn dat er geen gaten of schuren zijn.

WAARSCHUWINGEN Gebruik goedgekeurde, steriele transducerhulzen en steriele koppelingsgel om 
besmetting te voorkomen. Breng de transducerhuls en koppelingsgel niet aan 
voordat u gereed bent om de procedure uit te voeren. Verwijder na gebruik de 
huls voor eenmalig gebruik en voer deze af, en reinig en desinfecteer de 
transducer met behulp van een door FUJIFILM SonoSite aanbevolen 
desinfectiemiddel van hoog niveau.

Sommige transducerhulzen bevatten latex van natuurlijk rubber, en talk, stoffen 
die bij bepaalde personen allergische reacties kunnen veroorzaken.

Nadat de transducer in de huls is ingebracht, controleert u de huls op gaten en 
scheuren.
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Patiëntinformatie nakijken
Tijdens een onderzoek kunt u steeds tikken op de naam van de patiënt om de patiëntinformatie na te kijken. 
Voor meer informatie over de patiëntmodus, zie Hoofdstuk 4, ’Patiëntendossiers beheren’.

Scannen in 2D
2D is de standaardmodus voor beeldvorming van het systeem. Het systeem geeft echo's in twee dimensies 
weer door een helderheidsniveau toe te wijzen op basis van de signaalamplitude van de echo. Stel de 
helderheid van het display, de versterking, de diepte-instellingen, de kijkhoek en het onderzoekstype goed af 
voor de beste beeldkwaliteit. Selecteer bovendien een optimalisatie-instelling die het beste overeenkomt met 
uw behoeften.

Voor meer informatie over de bedieningselementen en de aanraakscherm-interface van iViz raadpleegt u 'Het 
aanraakscherm gebruiken' op pagina 7.

Scannen in kleur
De kleurmodus wordt gebruikt om de aanwezigheid en richting van de bloedstroom weer te geven 
geprojecteerd op een 2D-beeld. Het bloed dat naar de transducer stroomt wordt gebruikelijk in het rood 
weergegeven, het bloed dat weg van de transducer stroomt in het blauw; deze weergave kan echter 
omgekeerd of als Color Power Doppler getoond worden.

Kleurmodus selecteren

In iViz is kleur inbegrepen als onderdeel van de 2D-scanmodus. Indien u in M Mode (M-Mode) bent en wilt 
omschakelen naar kleur, moet u eerst veranderen naar 2D-scanmodus.
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Omschakelen van 2D- naar kleurmodus

 Tik op Color (Kleur) op het afstelwiel. Het systeem gaat naar kleurmodus.

Het kleurenvak

Omdat beelden in kleur enige resolutie en detail kunnen verliezen in vergelijking met andere 2D-beelden, 
kunt u met het kleurenvak de scan concentreren op een bepaald aandachtsgebied. Met iViz kunt u de locatie, 
grootte en vorm van het kleurenvak veranderen voor het best mogelijke beeld.

Er zijn twee manieren om het kleurenvak te bedienen. U kunt uw duim in het controlegebied of uw wijsvinger 
in het weergavegebied gebruiken.

Het kleurenvak bedienen met uw duim

1 Tik op Color Box (Kleurenvak) op het afstelwiel. De hulpmiddellade van het kleurenvak gaat open.

Color

Depth

Color
Box

Color
Gain

2D
Scannen in 2D 45



2 Om de grootte en vorm van het vak te veranderen, tikt u op Resize (Grootte aanpassen) en sleept u uw duim 
in het trackpad.

Naar rechts bewegen maakt het vak breder. Naar links bewegen maakt het vak smaller.

Omlaag bewegen maakt het vak langer. Omhoog bewegen maakt het vak korter.

3 Om de locatie van het vak te veranderen, tikt u op Move (Verplaatsen) en sleept u uw duim in het trackpad. 

4 Wanneer het kleurenvak de locatie, grootte en vorm heeft die u wenst, kunt u het trackpad sluiten door de 

blauwe horizontale lijnen  omhoog te slepen.

Het kleurenvak bedienen met uw vinger

1 Om de grootte en vorm van het vak te veranderen, versleept u in het hoofdweergavegebied de hendel 

.

Naar rechts bewegen maakt het vak breder. Naar links bewegen maakt het vak smaller.

Omlaag bewegen maakt het vak langer. Omhoog bewegen maakt het vak korter.

2 Om de locatie van het vak te veranderen, versleept u in het hoofdweergavegebied het vak.

C
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Omschakeling tussen CVD en CPD
Het iViz-systeem biedt de modi Color Velocity Doppler (CVD) en Color Power Doppler (CPD) aan. 

CVD - Gebruikt kleur om onderscheid te maken tussen bloedstroom naar of weg van de transducer. CVD is 
de standaard instelling.

CPD - Alle snelheden van bloedstroom worden voorgesteld met variërende intensiteiten van dezelfde 
kleur.

Omschakelen tussen CVD en CPD

 Tik op CVD of CPD op het afstelwiel. 

Regeling van kleurversterking
Met iViz kunt u de versterking binnen het kleurenvak aanpassen naargelang de verschillende anatomische en 
stromingscondities.

Opmerking CPD is niet beschikbaar voor alle onderzoekstypen.
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De kleurversterking regelen

1 Tik op Color Gain (Kleurversterking) op het afstelwiel. De versterkingsregeling verschijnt.

2 Beweeg de schuifbalk omhoog of omlaag om de versterking in te stellen.

Schaal aanpassen
U kunt de schaal van de kleurenscan aanpassen om de hoge of lage bloedstroom in bloedvaten beter te 
bekijken. De huidige schaal van de bloedstroom verschijnt aan de linker bovenzijde van het scanvenster:

Kleurver-
sterking
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De kleurenschaal regelen

1 Tik op Scale (Schaal) op het afstelwiel. De schaalregeling verschijnt.

2 Tik op  of  om te veranderen naar een hogere of lagere schaal van de bloedstroom (of tik op een van 
de punten voor specifieke schaalindex van de bloedstroom).

Omkering van de kleuren van de bloedstroom
De bloedstroom naar de transducer wordt standaard in het rood getoond en de bloedstroom weg van de 
transducer in het blauw. Het systeem laat u toe om deze oriëntatie om te keren. De huidige oriëntatie van de 
bloedstroom is zichtbaar aan de linker bovenzijde van het scanvenster. 

De kleuren van de bloedstroom omkeren

 Tik op Invert (Omkeren) op het afstelwiel.

Opmerking De regeling van omkering is uitgeschakeld in CPD-modus.

Schaal
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Filteren
Een wandfilter verwijdert retoursignalen onder bepaalde vooraf ingestelde frequenties. Dit helpt om signalen 
met lage frequentie en hoge intensiteit te elimineren die de kwaliteit van een beeld kunnen verstoren. 

Wandfilters regelen

1 Tik op Wall Filter (Wandfilter) op het afstelwiel. De regeling van wandfilter 
verschijnt.

2 Tik op het gewenste niveau van filtering:

H - Hoog

M - Medium

L - Laag

Regeling van stroming
Stroming regelen

1 Tik op Flow (Stroming) op het afstelwiel. De stromingsregeling verschijnt. 

2 Tik op het gewenste niveau van stroming.

H - Hoog

M - Medium

L - Laag

Wandfilter

H

M

L
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Scannen in M-Mode
M Mode (M-Mode) toont de beweging van structuren in het lichaam en kan worden gebruikt om de amplitude 
of frequentie van die beweging te meten.

Om van 2D naar M Mode (M-Mode) om te schakelen gaan, houdt u 2D ingedrukt. 
Een M (voor M-Mode) verschijnt in de selectietoets van de scanmodus.

De M-lijn verplaatsen
Er zijn twee manieren om de M-lijn te regelen in iViz. U kunt uw duim in het controlegebied of uw wijsvinger 
in het weergavegebied gebruiken.

De M-lijn verplaatsen met uw duim

 Sleep de schuifbalk omhoog of omlaag.
Omhoog beweegt de M-lijn naar links.

Omlaag beweegt de M-lijn naar rechts.

De M-lijn verplaatsen met uw vinger

 In het weergavegebied gebruikt u uw vinger om de M-lijn naar de gewenste locatie te slepen.

Bijwerken in M-Mode
Het menu Update (Bijwerken) start het doorlopen (sweep) van M Mode (M-Mode); daarbij wordt een lineaire 
voorstelling van beweging loodrecht op de M-lijn gegenereerd. Deze weergavemodus is ideaal voor het 
meten van de amplitude en frequentie van beweging.

Om het bijwerken in te schakelen, tikt u in M Mode (M-Mode) op Update (Bijwerken).

Verandering van doorloopsnelheid
U kunt de snelheid van de doorloopscan aanpassen om individuele bewegingen beter te isoleren.
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Doorloopsnelheid veranderen

1 Tik op Update (Bijwerken) op het afstelwiel.

2 Tik op Speed (Snelheid) op het afstelwiel.

3 Tik op een van de volgende opties:

S - Langzaam

M - Medium

F - Snel

Beeldoriëntatie instellen
U kunt de oriëntatie van het beeld snel bepalen door te kijken aan welke zijde van het beeld het SonoSite-logo 
verschijnt. De positie van het logo komt overeen met de bult aan een zijde van de transducerbehuizing.

Snelheid

F

M

S
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Beeldoriëntatie wijzigen

1 Tik op Orient (Oriëntatie) op het afstelwiel. De regeling van de oriëntatie verschijnt.

2 Tik op  of  om de oriëntatie naar boven/links of boven/rechts te verplaatsen.

Beeld optimaliseren
De volgende beeldoptimalisaties zijn beschikbaar op iViz, afhankelijk van de geselecteerde transducer:

Res - Biedt de best mogelijke resolutie. Dit is beschikbaar voor alle transducers.

Pen - Biedt het best mogelijke doordringingsvermogen. Dit is beschikbaar voor alle transducers.

THI - Weefsel-harmonische beeldvorming (THI) beperkt beeldecho's (clutter) en verhoogt zowel het contrast 
als de ruimtelijke resolutie. Dit is alleen beschikbaar met de transducer P21v.

Oriëntatie
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Het beeld optimaliseren

1 Tik op Opt (Optimalisatie) op het afstelwiel. De regeling van beeldoptimalisatie verschijnt.

2 Tik op de gewenste optie van beeldoptimalisatie.

Diepte en versterking aanpassen

Aanpassing van diepte
Diepte verwijst naar de diepte van de weergave. U kunt de diepte in alle beeldvormingsmodi aanpassen. De 
scandiepte wordt altijd links onderaan van het scanvenster weergegeven.

Scandiepte aanpassen

1 Tik op Depth (Diepte) op het afstelwiel. De diepteregeling verschijnt.

Opmerking THI-optimalisatie is niet beschikbaar voor alle transducers.

Optimalisatie
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2 Tik op  of  om de scandiepte te verhogen of verlagen (of tik op een van de punten voor specifieke 
index van schermdiepte).

Aanpassing van versterking
Versterking verwijst naar de versterking van de intensiteit van de terugkerende geluidsgolven op de 
schermweergave. Door de versterking te vergroten, wordt het beeld helderder. Door de versterking te 
verkleinen, wordt het beeld donkerder.

Er zijn twee soorten versterking die kunnen worden aangepast in iViz.

Overall Gain (Algemene versterking) - Past de versterking van terugkerende signalen aan.

Near/Far Gain (Versterking dicht/ver) - Past de versterking aan van signalen die terugkeren van kleine of 
grote dieptes, respectievelijk.

Algemene versterking instellen

1 Tik op Overall Gain (Algemene versterking) op het afstelwiel. De versterkingsregeling verschijnt.

Diepte
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2 Om de versterking in te stellen, beweegt u het blauwe punt omhoog of omlaag op de schuifbalk.

3 Tik zo nodig op Reset om terug te keren naar de standaard instellingen.

Versterking dicht/ver instellen

1 Tik op Near/Far Gain (Versterking dicht/ver) op het afstelwiel. De versterkingsregeling verschijnt.

2 Tik opnieuw op Near/Far Gain (Versterking dicht/ver) om te wisselen tussen versterking dicht en 
versterking ver.

3 Om de versterking in te stellen, beweegt u het blauwe punt omhoog of omlaag op de schuifbalk.

Dynamisch bereik regelen
Het dynamisch bereikt regelt de intensiteit van de schaal van grijswaarden gebruikt in het beeld. Een lagere 
instelling verhoogt het beeldcontrast, waardoor echo's lichter verschijnen tegen een donkerder achtergrond. 
Een hogere instelling maakt de schaal van grijswaarden breder, wat leidt tot een zachter beeld.

Dynamisch bereik veranderen

1 Tik op Dynamic Range (Dynamisch bereik) op het afstelwiel. De regeling van het dynamisch bereik 
verschijnt.

Algemene 
versterking

Reset
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2 Tik op  of  om het dynamische bereik te verhogen of verlagen, of tik op een punt; het punt in het 
midden is gemarkeerd met een 0 om het middelpunt aan te geven.

Toegang tot geleide protocollen
iViz biedt protocollen die u door alle noodzakelijke weergaven voor dat protocol heen leiden en daarnaast een 
referentie-afbeelding voor die weergave leveren.

Geleide protocollen openen

1 Vanaf een niet-stilgezette scan opent u de hulpmiddellade onderaan en veegt u de hendel van de lade naar 
boven rechts onderaan het scherm.

2 Tik op de klasse van geleid protocol die u wilt gebruiken. Een lijst van beschikbare protocollen verschijnt in 
het regelgebied.

Fysiek
Begeleiding is beschikbaar voor de volgende typen van onderzoeken:

PLAX

PSAX

Apicaal

Subxiphoideus

 IVC

Dynamisch 
bereik
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Aorta

Lever

Rechternier

Linkernier

Milt

Blaas

Long (ph.)

eFAST
Uitgebreide gerichte beoordeling met sonografie voor trauma (eFAST) is een snel onderzoek aan het bed met 
ultrasone golven. Begeleiding is beschikbaar voor de volgende typen van onderzoeken:

RUQ

LUQ

Bekken

Long (ph.)

FATE
Focus-beoordeelde transthoracale echo (FATE) interpreteert echocardiografische bevindingen. Begeleiding is 
beschikbaar voor de volgende typen van onderzoeken:

PLAX

PSAX

Apicaal

Subxiphoideus

 IVC
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RUSH
Snelle ultrasone golven voor shock en hypotensie (RUSH) is een snelle manier om het hart, intravasculaire 
ruimtes en grote slagaders te onderzoeken. Begeleiding is beschikbaar voor de volgende typen van 
onderzoeken:

PLAX

PSAX

Apicaal

Subxiphoideus

 IVC

Aorta

RUQ

Milt/LUQ

Bekken

Long (ph.)
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Hoofdstuk 6: Beelden en clips beheren
iViz bevat hulpmiddelen om uw ultrasone beelden en clips vast te leggen, van een label te voorzien en te 
bekijken.

Let op: beelden en clips kunnen alleen worden opgeslagen in het huidige onderzoek. Het huidige onderzoek 
is het onderzoek dat geopend is tijdens de scan.

Als u geen bestaand onderzoek hebt geopend voordat u begint met scannen, wordt een leeg onderzoek 
aangemaakt. Werk het onderzoek bij met de benodigde patiënten- en onderzoeksinformatie voordat u het 
onderzoek beëindigt.

Voor meer informatie over patiëntonderzoeken en hoe deze worden gebruikt in het iViz-systeem, raadpleegt 
u Hoofdstuk 4, ’Patiëntendossiers beheren’.

Alle beelden en clips worden in het onderzoek opgeslagen in de volgorden waarin ze werden opgenomen. 
Tijdens een scan wordt het aantal beelden en clips dat in het huidige onderzoek is opgeslagen weergegeven 

bij de knop Save (Opslaan) .

Een beeld stilzetten
U moet een beeld stilzetten voordat u metingen uit kunt voeren of labels toe kunt voegen.

Een beeld stilzetten

1 Tik tijdens het scannen op FREEZE (Stilzetten).

2 Indien gewenst:

Let op Zorg ervoor dat de juiste patiënt-ID wordt weergegeven voordat u een beeld 
opslaat, om te voorkomen dat opgeslagen beelden van meerdere patiënten door 
elkaar raken. Raadpleeg 'Patiëntendossiers beheren' op pagina 29 voor meer 
informatie over patiëntendossiers.

SAVE 
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Versleep de groene schuifknop naar boven of beneden om door de frames te bladeren.

Selecteer de pijl terug om naar terug te gaan naar het eerste frame, of de pijl vooruit om naar het laatste 

frame te gaan .

Een beeld of clip opslaan
Tijdens een onderzoek kunt u een beeld of clip opslaan in het huidige onderzoek.

Een beeld opslaan

 Tik tijdens het scannen op SAVE (Opslaan) op een actieve of stilgezette scan.
De knop SAVE (Opslaan) wordt tijdelijk rood en het beeld wordt opgeslagen in het huidige onderzoek.

Een clip opslaan

1 Houd tijdens het scannen SAVE (Opslaan) één seconde ingedrukt.

De knop toont een blauwe voortgangsbalk, die staat voor de lengte van de clip die is ingesteld in 
Preferences (Voorkeuren) (raadpleeg 'Voorkeuren configureren' op pagina 22).

2 Tik op SAVE (Opslaan) om de opname van de clip te stoppen.

De clip wordt opgeslagen in het huidige onderzoek (de clip wordt niet opgeslagen wanneer deze is 
geannuleerd).

Let op Zorg ervoor dat de patiënt-ID wordt weergegeven voordat u een beeld opslaat om 
te voorkomen dat opgeslagen beelden van meerdere patiënten door elkaar raken. 
Raadpleeg 'Patiëntendossiers beheren' op pagina 29 voor meer informatie over 
het zoeken en ophalen van patiëntendossiers.
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Een beeld of clip bekijken
U kunt een beeld of een clip die is opgeslagen bij een onderzoek bekijken of afspelen.

Een beeld bekijken of een clip afspelen in het huidige onderzoek

1 Tik op het veld Patient (Patiënt) boven het gescande beeld.

2 Tik in het menu aan de linkerkant op het beeld dat u wilt bekijken.

Een beeld bekijken of een clip afspelen in een ander onderzoek

1 Open het onderzoek dat de beelden en clips bevat die u wilt bekijken. (Raadpleeg 'Zoeken naar een 
patiëntendossier' op pagina 29 voor meer informatie over het zoeken van specifieke onderzoeken.)

2 Tik in het tabblad Images and Clips (Beelden en clips) op het beeld of de clip die u wilt bekijken.

In- of uitzoomen op een beeld
Om in- en uit te zoomen op een beeld, maakt u een samentrekkende of vergrotende beweging met uw 
vingers op het beeldscherm.

Raadpleeg 'Gebaren gebruiken' op pagina 9 voor meer informatie over het gebruiken van gebaren in het 
iViz-systeem.

Labels toevoegen
Voor elk type onderzoek zijn er verschillende standaardlabels. Daarnaast kunt u nog 10 aangepaste labels 
aanmaken (elk met maximaal 12 tekens).
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Labels en pijlen toevoegen

1 Open op een stilgezet of opgeslagen beeld de onderste lade met hulpmiddelen, veeg omhoog op de 
handgreep van de lade met hulpmiddelen in de rechterbenedenhoek van het scherm.

2 Tik op Text Labels (Tekstlabels).

3 Een pijl toevoegen:

a Tik op +Arrow (+Pijl). 

Een pijl wordt weergegeven op het scherm .

b Sleep de pijl met uw vingers naar een locatie op het scherm.

c Sleep de blauwe oriëntatiepijlen met uw vingers om de middelste zwarte pijl te draaien.

4 Een standaardlabel toevoegen:

a Tik op het label dat u wilt toevoegen, zoals Right (Rechts) or Medial (Midden).

b Sleep het label met uw vingers naar een locatie op het scherm.

5 Een aangepast label toevoegen (U kunt maximaal 12 tekens gebruiken voor een aangepast label; gebruik 
geen spaties in de naam van het label):

a Tik op het tekstvak bovenaan de lijst met labels.

b Typ de tekst van het label en tik vervolgens op Done (Gereed).

Het aangepaste label wordt weergegeven op het scherm.

c Sleep het label met uw vingers naar een locatie op het scherm.

6 Tik op Save (Opslaan) om uw wijzigingen op te slaan.
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Labels en pijlen verwijderen

1 Tik op de pijl of het label dat u wilt verwijderen.

2 Tik in het labelmenu op   naast de pijl of het label dat u wilt verwijderen.

Beelden en clips verwijderen
Een beeld of clip verwijderen

1 Tik op het tabblad iViz Studies (iViz-onderzoeken) in de patiëntmodule.

2 Tik in de lijst met onderzoeken op het onderzoek waaruit u het beeld of de clip wilt verwijderen.

3 Klik op miniatuurweergave links naast het beeld of de clip die u wilt verwijderen, om deze te verwijderen.

4 Meerdere beelden of clips verwijderen:

a Tik op Select (Selecteren). 

b Tik op de beelden die u wilt verwijderen. 

Naast de geselecteerde beelden worden selectievakjes weergegeven.

5 Tik op   en tik vervolgens op Delete (Verwijderen) wanneer u dit gevraagd wordt.

Beelden en clips verzenden en delen

Een beeld of clip verzenden of delen

1 Tik op het tabblad iViz Studies (iViz-onderzoeken) in de patiëntmodule.

2 Tik in de lijst met onderzoeken op het onderzoek waarvan u het beeld of de clip wilt delen.

3 Klik op miniatuurweergave links naast het beeld of de clip die u wilt delen, om deze te delen.

4 Meerdere beelden of clips delen:

a Tik op Select (Selecteren). 

b Tik op de beelden die u wilt delen. 

Naast de geselecteerde beelden worden selectievakjes weergegeven.

Let op Neem de juiste voorzorgsmaatregelen bij het exporteren van patiëntgegevens 
naar een USB-stick om deze gegevens te beschermen. 
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5 Tik op .

6 Tik op een of meerdere van de volgende selectievakjes:

Local PACS (Lokaal PACS): met deze optie wordt het beeld of de clip verzonden door middel van 
DICOM. Indien u deze optie selecteert, wordt u gevraagd een server uit de lijst te kiezen. 

Trice : met deze optie wordt het beeld of de clip verzonden met behulp van het Tricefy-hulpmiddel voor 
het collaboratief delen van medische afbeeldingen. U moet beschikken over een Tricefy-account om 
deze optie te kunnen gebruiken. iViz wordt geleverd met een gratis proefperiode van 30 dagen. Na 30 
dagen kunt u nog 500 samenwerkingstransacties verzenden. 

USB: met deze optie wordt het beeld of de clip opgeslagen op de USB-stick die in het systeem is 
ingevoerd.

Email (E-mail): met deze optie wordt het beeld of de clip verzonden via het e-mailaccount dat is 
ingesteld in het systeem.

Printer: met deze optie wordt het beeld of de clip verzonden naar de printer die is ingesteld in het 
systeem. Raadpleeg 'Toevoegen van een draadloze printer' op pagina 20 voor meer informatie over 
het instellen van een printer.

7 Klik op Next (Volgende).

8 Afhankelijk van de optie die u kiest, volgt u de resterende informatie aan de rechterzijde van het scherm 
(bijvoorbeeld de lokale PACS-server).

9 Klik op Share (Delen).
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Hoofdstuk 7: Metingen en berekeningen
In dit hoofdstuk vindt u informatie over metingen, berekeningen, werkbladen en rapporten.

Metingen worden uitgevoerd op stilgezette beelden. Raadpleeg Hoofdstuk 8, 'Achtergrondinformatie 
metingen.' voor de gebruikte achtergrondinformatie.

Metingen uitvoeren
U kunt metingsresultaten binnen berekeningen opslaan in een patiëntrapport. U kunt metingen van een 
berekening weergeven, herhalen en verwijderen. Sommige metingen kunnen rechtstreeks van de 
patiëntrapportpagina's worden verwijderd. Zie 'Een onderzoek beëindigen' op pagina 34. 

Werken met passers

Wanneer u metingen uitvoert, wordt elke passer weergegeven als een wit kruis . De actieve passer bevindt 

zich in een blauwe cirkel . 

De passer gebruiken

1 Sleep de passer naar de gewenste plaats en laat deze los.

2 Sleep de passer naar het eindpunt en laat deze los.

De meetwaarde op het scherm verandert mee met de beweging van de passer.

U kunt de actieve passer verplaatsen door deze ergens in de blauwe cirkel met uw vinger aan te raken en te 
verslepen. Met deze methode blokkeert u het klinische beeld niet met uw vinger terwijl u meet. Om een 
andere passer te gebruiken, tikt u hier eenvoudigweg op. 

WAARSCHUWINGEN Gebruik enkele berekeningen niet als de enige diagnosecriteria; dit kan leiden tot 
een verkeerde diagnose of nadelige gevolgen voor de patiënt. Gebruik 
berekeningen samen met andere klinische informatie.

Alle patiëntbeelden moeten worden verkregen door gekwalificeerde en 
getrainde personen om ervoor te zorgen dat deze beelden zo nauwkeurig 
mogelijk zijn.

Maak een nieuw patiëntenonderzoek aan voordat u metingen gaat uitvoeren, 
zodat de gegevens van patiënten niet door elkaar raken.

Opmerking Behalve tijdens het abdominaal onderzoek, worden algemene metingen alleen op 
het scherm weergegeven. Deze bevinden zich niet op een specifieke rapportpagina. 
Daarom raden we u aan het beeld met de metingen op te slaan voordat u het 
onderzoek beëindigt.
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Meetresultaten bekijken en verwijderen
De huidige meetresultaten worden linksbovenin het gescande beeld weergegeven onder het vak 
Measurements (Metingen). Tik op de pijl omlaag om de metingen te zien die u hebt gedaan. 

Een meting verwijderen

 Selecteer de passer die u wilt verwijderen en tik vervolgens op het rode .

Basismetingen uitvoeren 

De afstand tussen twee punten meten

1 Tik in een stilgezet beeld op Measurements (Metingen).

2 Tik onder de General (Algemene) metingen op Distance (Afstand).

3 Sleep de actieve passer naar het eerste punt.

4 Sleep de andere passer naar het tweede punt.

5 Tik naar wens op elke passer en sleep deze naar de juiste positie.

De omtrek of oppervlakte meten met een ellips

Gebruik het hulpmiddel voor ellipsen om de afmeting van een cirkelvormige of ovaalvormige structuur te 
meten, zoals een bloedvat. 

1 Tik in een stilgezet beeld op Measurements (Metingen).

Let op: Wanneer u de basislijn verplaatst, scrollt of de stilgezette trace inverteert worden de 
resultaten van de cardiale output van het scherm verwijderd.

Opmerking Het vak Measurements (Metingen) kan worden versleept zodat het klinische beeld 
niet wordt geblokkeerd. U kunt het ook minimaliseren door te klikken op .
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2 Tik onder de General (Algemene) metingen op Ellipse (Ellips). 

3 Sleep de passer naar de grens van de functie die u wilt meten. Wanneer u de passer loslaat, verschijnt er een 
cirkel met een stippelrand. De ellips is dan op dat punt verankerd.

4 Sleep de tweede passer langs de horizontale as om deze op één lijn te brengen met de rest van de functie 
die u wilt meten.

5 Tik op de hoogtepasser om deze actief te maken. 
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6 Sleep de hoogtepasser naar de grens van de functie die u wilt meten.

De diameter, oppervlakte en omtrek worden weergegeven in het vak Measurements (Metingen).

De omtrek of oppervlakte meten met traceren

1 Tik in een stilgezet beeld op Measurements (Metingen).

2 Tik onder de General (Algemene) metingen op Trace (Traceren). Een actieve passer wordt weergegeven op 
het scherm.

3 Sleep de passer naar het startpunt van uw meting en laat los.
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4 Sleep de passer rond de structuur die u wilt meten. Een stippellijn geeft het traceerspoor aan.

5 Voordat u loslaat dient u de uiteinden van de tracering dicht bij elkaar te brengen; op die manier sluit de 
tracering zich automatisch en worden de oppervlakte- en omtrekwaarden weergegeven in het vak 
Measurements (Metingen).

Over berekeningen
In iViz kunt u berekeningen uitvoeren die u vervolgens kunt opslaan in een patiëntrapport. U kunt metingen 
van een berekening weergeven, herhalen en verwijderen. Sommige metingen kunnen rechtstreeks uit een 
patiëntrapport worden verwijderd. Zie 'Een onderzoek beëindigen' op pagina 34.

Er zijn twee typen berekeningen:

Algemene berekeningen die beschikbaar zijn voor meerdere onderzoekstypes

Gespecialiseerde berekeningen die specifiek zijn voor één onderzoekstype

Overzicht
U kunt metingen openen vanuit het vervolgkeuzemenu Exam Type (Onderzoekstype).

Nadat u een onderzoekstype hebt geselecteerd (bv. OB (Verloskunde)) verschijnt de berekeningslijst links op 
het scherm.

Tik op  om de lijst uit te vouwen. Tik op  om de lijst in te vouwen.

Nadat u de naam van een meting hebt geselecteerd, wordt deze meting gemarkeerd door iViz en worden 
passers op het beeld weergegeven.
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Plaats de passers door deze te slepen. Het meetresultaat wordt naast de naam van de meting weergegeven in 
het vak Measurements (Metingen). 

Nadat elke meting is uitgevoerd, verandert de naam van de meting in het berekeningsmenu van kleur, om aan 
te geven dat deze meting voltooid is.

Volume berekenen
U kunt het volume van een structuur berekenen door drie verschillende metingen uit te voeren: lengte, 
breedte en hoogte. 

Het volume van een structuur berekenen

1 Tik in een stilgezet beeld op Measurements (Metingen).

2 Tik onder de General (Algemene) metingen op Volume (Volume). 

Er wordt een actieve passer weergegeven. Stap 3, 4 en 5 kunnen in elke volgorde worden uitgevoerd.

3 Meet de lengte van de structuur.

a Tik op Length (Lengte) op het bedieningspaneel.
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b Sleep de actieve passer naar een kant van de structuur. Wanneer u loslaat, verschijnt een nieuwe, actieve 
passer.

c Sleep de actieve passer naar de andere kant van de structuur. Wanneer u loslaat, wordt de lengtewaarde 
vastgesteld.

4 Meet de breedte van de structuur.

a Hervat het beeld indien nodig, plaats de transducer opnieuw om de breedte van de functie aan te tonen, 
zet het beeld stil en tik vervolgens op Measurements (Metingen).

b Tik op Width (Breedte) op het bedieningspaneel.

c Sleep de actieve passer naar een kant van de functie. Wanneer u loslaat, verschijnt een nieuwe, actieve 
passer.

d Sleep de actieve passer naar de andere kant van de functie. Wanneer u loslaat, wordt de breedtewaarde 
vastgesteld.
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5 Meet de hoogte van de functie.

a Hervat het beeld indien nodig, plaats de transducer opnieuw om de hoogte van de structuur aan te 
tonen, zet het beeld stil en tik vervolgens op Measurements (Metingen).

b Tik op Height (Hoogte) op het bedieningspaneel.

c Sleep de actieve passer naar de bovenkant van de structuur. Wanneer u loslaat, verschijnt een nieuwe, 
actieve passer.

d Sleep de actieve passer naar de onderkant van de structuur. Wanneer u loslaat, wordt de hoogtewaarde 
vastgesteld.

De volume van de structuur verschijnt in de linkerbovenhoek van het scherm.
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Op onderzoeken gebaseerde berekeningen

Cardiale berekeningen

In het Cardiac (Cardiale) onderzoek kunt u de volgende berekeningen uitvoeren:

Tabel 6 Cardiale berekeningen en resultaten

LVd en LVs meten

1 Tik op Cardiac (Cardiaal) in het vervolgkeuzemenu Exam Type (Onderzoekstype).

2 Tik in een stilgezet 2D-beeld op Measurements (Metingen).

3 Schakel naar de Cardiac (Cardiale) berekeningslijst.

WAARSCHUWING Controleer of de patiëntinformatie, datum- en tijdsinstellingen kloppen om onjuiste 
berekeningen te voorkomen.

WAARSCHUWING Als u de basislijn verplaatst, verschuift, of de trace inverteert wanneer het beeld is 
stilgezet, worden de weergegeven resultaten van de cardiale output verwijderd.

Berekeningslijst Naam meting (beeldvormingsmodus) Resultaten

LV Diastole
RVWd (2D of M-Mode)

RVDd (2D of M-Mode)

 IVSd (2D of M-Mode)

LVDd (2D of M-Mode)

LVPWd (2D of M-Mode)

Systole
RVWs (2D of M-Mode)

RVDs (2D of M-Mode)

 IVSs (2D of M-Mode)

LVDs (2D of M-Mode)

LVPWs (2D of M-Mode)

CO
CI
EF
SV
SI
LVESV
LVEDV
IVS
LVPWFT
LVDFS
LV-massa (M-Mode)

Oppervlakte-trace MVA (2D)
AVA (2D)

MV Area
AV-oppervlakte
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4 Tik op LV en tik op de naam van de eerste meting die u wilt uitvoeren.

5 Plaats de passers door deze te slepen.

6 Als u aanvullende metingen wilt uitvoeren, tikt u op de naam van die meting in de berekeningslijst.

Ao, LA, ACS en LVET meten

Deze berekeningen zijn beschikbaar in M Mode (M-Mode).

1 Tik op Cardiac (Cardiaal) in het vervolgkeuzemenu Exam Type (Onderzoekstype).

2 Tik in een stilgezette M-Modetrace op Measurements (Metingen).

3 Schakel naar de Cardiac (Cardiale) berekeningslijst.

4 Tik onder LA/Ao (Linkeratrium/aorta) op de naam van de meting.

5 Plaats de passers door deze te slepen.

6 Als u aanvullende metingen wilt uitvoeren, tikt u op de naam van die meting in de berekeningslijst.

MV- of AV-oppervlakte berekenen

1 Tik op Cardiac (Cardiaal) in het vervolgkeuzemenu Exam Type (Onderzoekstype).

2 Tik in een stilgezet 2D-beeld op Measurements (Metingen).

3 Schakel naar de Cardiac (Cardiale) berekeningslijst.

4 Tik op Area (Oppervlakte) en tik vervolgens op MVA (Oppervlakte mitralisklep) of AVA (Oppervlakte 
aortaklep).

5 Plaats de passer waar u de trace wilt beginnen en tik erop om de trace te starten.

6 Traceer de gewenste oppervlakte met uw vinger.

7 Voltooi de trace door de passer los te laten.

Hartfrequentie meten

1 Tik op Cardiac (Cardiaal) in het vervolgkeuzemenu Exam Type (Onderzoekstype).

2 Tik in een stilgezette M-Modetrace op Measurements (Metingen).

3 Schakel naar de Cardiac (Cardiale) berekeningslijst.
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4 Tik onder HR (Hartfrequentie) op HR (Hartfrequentie) in de berekeningslijst.

5 Plaats de passer bij de piek van de hartslag en laat deze los.

Er wordt een tweede passer weergegeven.

6 Plaats de passer bij de piek van de volgende hartslag en laat deze los.

De hartfrequentie wordt weergegeven.

Verloskundige berekeningen

In iViz kunt u de zwangerschapsleeftijd, de hartfrequentie van de foetus en de snelheid van de bloedstroom 
van de arteria cerebri media en navelstrengslagader berekenen. U kunt auteurs voor verloskundige 
berekeningen selecteren. Zie 'Verloskundige metingen en -berekeningen configureren' op pagina 22 en 
'Publicaties en terminologie voor metingen' op pagina 85.

U kunt auteurs voor verloskundige berekeningen selecteren. Zie 'Verloskundige achtergrondinformatie' op 
pagina 88.

EFW wordt alleen berekend nadat de juiste metingen zijn uitgevoerd. Als een van deze parameters leidt tot 
een latere bevallingsdatum dan in de verloskundige berekeningstabellen, wordt de EFW niet weergegeven.

WAARSCHUWING Controleer of u het onderzoekstype Obstetrics (Verloskundig) hebt geselecteerd en 
de verloskundige auteur voor de verloskundige berekeningstabel die u wilt 
gebruiken. Zie 'Verloskundige achtergrondinformatie' op pagina 88.

Opmerking Als u de berekening tijdens het onderzoek wijzigt, worden de algemene metingen 
behouden.
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Tabel 7-1: Resultaten van door het systeem gedefinieerde verloskundige metingen en 
tabelauteurs

Resultaat berekening Verloskundige 
zwangerschapsmetingen Beschikbare auteurs

Zwangerschapsleeftijd a YS -

GS Hansmann, Nyberg, Tokyo U.

CRL Hadlock, Hansmann, Osaka, Tokyo 
U.

BPD Chitty, Hadlock, Hansmann, Osaka, 
Tokyo U.

HC Chitty, Hadlock, Hansmann

AC Hadlock, Hansmann, Tokyo U.

FL Chitty, Hadlock, Hansmann, Osaka, 
Tokyo U.

HL Jeanty

Cereb D  -

CM  -

Lat Vent  -

Cx Len  -

Geschat gewicht foetus (EFW)c HC, AC, FL Hadlock 1

BPD, AC, FL Hadlock 2

AC, FL Hadlock 3

BPD, TTD Hansmann

BPD, FTA, FL Osaka U.

BPD, AC Shepard

BPD, TTD, APTD, FL Tokyo U.
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aDe zwangerschapsleeftijd wordt automatisch berekend en weergegeven naast de verloskundige meting die u hebt 
geselecteerd. Het gemiddelde van de resultaten is de AUA. Er wordt alleen een gemiddelde gegeven van 
metingen van hetzelfde type. 

bVoor Tokyo U. worden APTD en TTD alleen gebruikt om EFW te berekenen. Er zijn geen leeftijds- of groeitabellen met 
deze metingen geassocieerd.

cDe berekening voor het geschatte gewicht van de foetus (EFW) gebruikt een vergelijking die bestaat uit een of meer 
berekeningen van de biometrie van de foetus. De auteur voor de verloskundige tabellen, die u kiest op een 
systeeminstellingspagina, bepaalt de metingen die u moet uitvoeren om een berekening voor EFW te verkrijgen. 
Afzonderlijke selecties voor Hadlock's EFW-vergelijkingen 1, 2 en 3 worden niet door de gebruiker bepaald. De 
geselecteerde vergelijking wordt bepaald door de metingen die zijn opgeslagen in het patiëntrapport, waarbij de 
bovenstaande volgorde prioriteit heeft.

dDe tabellen voor groeianalyse worden gebruikt door de functie voor rapportgrafieken. Er worden drie groeicurven 
getekend met de tabelgegevens voor de geselecteerde groeiparameter en gepubliceerde auteur. Groeitabellen 
zijn alleen beschikbaar met een door de gebruiker ingevoerde LMP of EDD.

Zwangerschapsgroei meten (2D)

Voor elke verloskundige 2D-meting (behalve AFI) slaat het systeem maximaal drie afzonderlijke metingen en 
hun gemiddelde op. Als u meer dan drie metingen uitvoert, wordt de vroegste meting verwijderd.

1 Tik op OB (Verloskundig) in het vervolgkeuzemenu Exam Type (Onderzoekstype).

2 Tik in een stilgezet 2D-beeld op Measurements (Metingen).

Verhoudingen HC/AC Campbell

FL/AC Hadlock

FL/BPD Hohler

FL/HC Hadlock

Vruchtwaterindex Q1, Q2, Q3, Q4 Jeng

Tabellen voor groeianalysed BPD Chitty, Hadlock, Jeanty

HC Chitty, Hadlock, Jeanty

AC Chitty, Hadlock, Jeanty

FL Chitty, Hadlock, Jeanty

EFW Brenner, Hadlock, Jeanty

HC/AC Campbell

Tabel 7-1: Resultaten van door het systeem gedefinieerde verloskundige metingen en 
tabelauteurs

Resultaat berekening Verloskundige 
zwangerschapsmetingen Beschikbare auteurs
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3 Schakel naar de OB (Verloskundige) berekeningslijst.

4 Doe het volgende voor elke meting die u wilt uitvoeren:

a Selecteer de berekeningslijst die de meting bevat.

b Tik op de naam van de meting.

c Plaats de passers door deze te slepen.

Hartfrequentie (HR) meten in M-Mode

1 Tik op OB (Verloskundig) in het vervolgkeuzemenu Exam Type (Onderzoekstype).

2 Tik in een stilgezette M Mode-trace (M-Mode) op Measurements (Metingen).

3 Schakel naar de OB (Verloskundige) berekeningslijst.

4 Tik onder HR (Hartfrequentie) op HR (Hartfrequentie) in de berekeningslijst.

5 Plaats de passer bij de piek van de hartslag en laat deze los.

Er wordt een tweede passer weergegeven.

6 Plaats de passer bij de piek van de volgende hartslag en laat deze los.

De hartfrequentie wordt weergegeven.

Vruchtzakken meten

Om meer dan één vruchtzakmeting uit te voeren op hetzelfde stilgezette beeld, tikt u op het beeld om een 
extra meting uit te voeren en tikt u vervolgens op Save (Opslaan).

Om één vruchtzakmeting uit te voeren, tikt u na de meting op Save (Opslaan).

Berekeningen Abdomen en Longen
Om de afstand te meten, zie 'De afstand tussen twee punten meten' op pagina 68.

Om het volume te meten, zie 'Volume berekenen' op pagina 72.
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Werken met het Smartheart Pro-apparaat

Smartheard Pro is een optioneel ECG-apparaat met 12 elektrodes van ziekenhuiskwaliteit dat informatie kan 
uitwisselen met iViz. Uw iViz-systeem moet zijn aangesloten op een wifi-netwerk en gekoppeld aan het 
Smartheart-apparaat met behulp van Bluetooth om de Smartheart-app te laten werken (zie 'Aansluiting op 
een draadloos netwerk' op pagina 17). 

Wanneer de Smartheart-monitor is gekoppeld aan iViz, kunt u deze openen tijdens een scan door ECG 12 te 
selecteren in het vervolgkeuzemenu Exam Type (Onderzoekstype).

ECG-informatie die wordt verzameld door het Smartheart-apparaat kan worden verstuurd naar uw e-
mailadres of worden geïmporteerd als beeld in een iViz-patiëntonderzoek.

Raadpleeg de instructies van de fabrikant voor het reinigen en desinfecteren van Smartheart.

Neem contact op met uw FUJIFILM SonoSite-vertegenwoordiger om Smartheart te bestellen.

Smartheart instellen

Controleer voordat u begint of het iViz-systeem is aangesloten op uw draadloos netwerk. Als het systeem is 

aangesloten op een netwerk, wordt het -symbool weergegeven in de rechterbovenhoek van het iViz-
beeldscherm. Om het systeem aan te sluiten op een draadloos netwerk, raadpleegt u 'Aansluiting op een 
draadloos netwerk' op pagina 17.

1 Tik in het iViz-systeem op de Smartheart-app om deze te openen.

2 Volg indien nodig de instructies in de Smartheart-app om uw iViz-systeem te koppelen aan uw 
Smartheart-apparaat.

3 Meld u aan bij de Smartheart-app.

Smartheart gebruiken

1 Open in de Scan-modus het vervolgkeuzemenu Exam Type (Onderzoekstype) en tik vervolgens op ECG12.

De Smartheart-app.wordt geopend.

2 Volg de instructies op het scherm om de ECG te starten.

WAARSCHUWING Controleer de juiste bedieningstoestand van randapparatuur en externe sensoren, 
zoals het SHL Smartheart Pro ECG-apparaat met 12 elektrodes, voordat u deze 
samen met iViz gebruikt.

Opmerking Neem contact op met uw lokale Sonosite-vertegenwoordiger om na te gaan of 
Smartheart Pro is goedgekeurd voor gebruik op uw locatie.
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3 Wanneer de ECG is voltooid, kunt u een van de volgende opties uitvoeren:

Gebruik de Smartheart-app.om de resultaten per e-mail te verzenden.

Sla de ECG-resultaten op in het iViz-patiëntonderzoek.

De ECG-resultaten opslaan in het iViz-patiëntonderzoek

1 Wanneer de ECG voltooid is, opent u in het scherm ECG results (ECG-resultaten) het vervolgkeuzemenu 
Shortcuts (Sneltoetsen) door naar beneden te vergen vanuit de linkerbovenhoek van het iViz-scherm.

2 Tik op  om een beeld van de resultaten vast te leggen en op te slaan in het geheugen.

Het iViz-systeem keert terug naar het huidige onderzoek.

3 Om de ECG-resultaten te bekijken tikt u in het onderzoek op de naam van de patiënt boven het beeld (zie 
'Een beeld of clip bekijken' op pagina 63).
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Hoofdstuk 8: Achtergrondinformatie metingen
In dit hoofdstuk vindt u informatie over de nauwkeurigheid van berekeningen, publicaties en terminologie.

Meetnauwkeurigheid
De metingen van het systeem zijn fysieke eigenschappen, zoals afstand ter evaluatie van de arts. De 
nauwkeurigheidswaarden vereisen dat u de passers op één pixel kunt plaatsen. De waarden omvatten geen 
akoestische afwijkingen van het lichaam.

De lineaire 2D-afstandsmetingsresultaten worden weergegeven in centimeters met één getal achter het 
decimaalteken (als de meting 10 of hoger is) of twee getallen achter het decimaalteken (als de meting minder 
dan 10 is).

In de volgende tabellen worden de nauwkeurigheid en het bereik van de lineaire afstandsmetingsonderdelen 
weergegeven.
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Tabel 8-2: Nauwkeurigheid en bereik 2D-meting

Nauwkeurigheid en bereik 
2D-meting

Tolerantie 
systeema

Nauwkeurig
heid bij Testmethodeb Bereik (cm)

Axiale afstand
< ± 2% plus 1% 
van volledige 
schaal

Verwerven Fantoom 0 – 26 cm

Laterale afstand
< ± 2% plus 1% 
van volledige 
schaal

Verwerven Fantoom 0 – 35 cm

Diagonale afstand
< ± 2% plus 1% 
van volledige 
schaal

Verwerven Fantoom 0 – 44 cm

Oppervlaktec

De nauwkeurigheid van de 
oppervlakte wordt 
gedefinieerd met de volgende 
vergelijking: % tolerantie = ((1 + 
laterale fout) * (1 + axiale fout) – 
1) * 100 + 0,5%.

< ± 4% plus (2% 
van volledige 
schaal/kleinste 
dimensie) * 100 
plus 0,5%

Verwerven Fantoom 0,01 – 720 cm2

Omtrekd

De nauwkeurigheid van de 
omtrek wordt gedefinieerd als 
de grootste van de laterale of 
axiale nauwkeurigheid en op 
basis van de volgende 
vergelijking: % tolerantie = (2 
(maximaal 2 fouten) * 100) + 
0,5%.

< ± 3% plus (1,4% 
van volledige 
schaal/kleinste 
dimensie) * 100 
plus 0,5%

Verwerven Fantoom 0,01 – 96 cm

Tabel 8-3: Nauwkeurigheid en bereik M-Modemeting en -berekening

Nauwkeurigheid en bereik M-
Modemeting

Tolerantie 
systeem

Nauwkeurig
heid bij Testmethode Bereik

Afstand
< ±2% plus 1% 
van volledige 
schaala

Verwerven Fantoomb 0 – 26 cm

Tijd
< +/- 2% plus 1% 
van volledige 
schaalc

Verwerven Fantoomd 0,01 – 10 sec
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aVolledige schaal voor afstand geeft de maximale diepte van het beeld aan.
bEr is een RMI 413a-modelfantoom gebruikt met een verzwakking van 0,7 dB/cm MHz.
cDe nauwkeurigheid van de omtrek wordt op basis van de volgende vergelijking bepaald: 

% tolerantie = ((1 + laterale fout) * (1 + axiale fout) – 1) * 100 + 0,5%.
dDe nauwkeurigheid van de omtrek wordt gedefinieerd als de grootste van de laterale of axiale 

nauwkeurigheid en op basis van de volgende vergelijking:
% tolerantie = (2 (maximaal 2 fouten) * 100) + 0,5%.

eVolledige schaal voor tijd geeft de totale tijd aan, weergeven op het schuivende grafische beeld.
fEr is speciale testapparatuur van FUJIFILM SonoSite gebruikt.

Publicaties en terminologie voor metingen
Hieronder volgen de publicaties en terminologie die voor elk berekeningsresultaat worden gebruikt.

De terminologie en metingen voldoen aan de gepubliceerde normen van het American Institute of 
Ultrasound in Medicine (AIUM).

Cardiale achtergrondinformatie

Lichaamsoppervlak (BSA) in m2 
Grossman, W. Cardiac Catheterization and Angiography. Philadelphia: Lea en Febiger, (1980), 90.

BSA = 0,007184 * gewicht0,425 * hoogte0,725

Gewicht = kilogram
Hoogte = centimeter

Cardiale index (CI) in l/min/m2

Oh, J.K., J.B. Seward, A. J. Tajik. The Echo Manual. 2de editie, Boston: Little, Brown and Company, (1999), 59.

CI = CO/BSA
waarbij: CO = cardiale output 

BSA = lichaamsoppervlakte

Hartfrequentie

< +/- 2% plus 
(Volledige schaale 
* Hartfrequentie/
100)%

Verwerven Fantoomf 5 - 923 bpm

Tabel 8-3: Nauwkeurigheid en bereik M-Modemeting en -berekening

Nauwkeurigheid en bereik M-
Modemeting

Tolerantie 
systeem

Nauwkeurig
heid bij Testmethode Bereik
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Cardiale output (CO) in l/min
Oh, J.K., J.B. Seward, A. J. Tajik. The Echo Manual. 2nd ed., Lippincott, Williams, and Wilkins, (1999), 59.

CO = (SV * HR)/1000
waarbij: CO = cardiale output 

SV = slagvolume
HR = hartfrequentie

Oppervlak van de dwarsdoorsnede (CSA) in cm2

Reynolds, Terry. The Echocardiographer’s Pocket Reference. 2nd ed., School of Cardiac Ultrasound, Arizona Heart 
Institute, (2000), 383.

CSA = 0,785 * D2

waarbij: D = diameter van anatomisch aandachtsgebied

Ejectiefractie (EF), percentage
Oh, J.K., J.B. Seward, A. J. Tajik. The Echo Manual. 2nd ed., Lippincott, Williams, and Wilkins, (1999), 40.

EF = ((LVEDV – LVESV)/LVEDV) * 100%
waarbij: EF = ejectiefractie

LVEDV = einddiastolisch volume van linkerventrikel
LVESV = eindsystolisch volume van linkerventrikel

Hartfrequentie (HR) in bpm
HR = waarde van 3 cijfers, ingevoerd door de gebruiker of gemeten op M-Mode of en Doppler-beeld in één 
hartcyclus

Fractionele verdikking IVS (interventriculair septum), percentage
Laurenceau, J. L., M. C. Malergue. The Essentials of Echocardiography. The Hague: Martinus Nijhoff, (1981), 71.

IVSFT = ((IVSS – IVSD)/IVSD) * 100%
waarbij: IVSS = dikte van ventrikelseptum tijdens systole

IVSD = dikte van ventrikelseptum tijdens diastole

Linkeratrium/aorta (LA/Ao)
Teichholz, L. E., T. Kreulen, M. V. Herman, et. al. “Problems in echocardiographic volume determinations: 
echocardiographic-angiographic correlations in the presence or absence of asynergy.” American Journal of 
Cardiology, (1976), 37:7.

LVESV = (7,0 * LVDS3)/(2,4 + LVDS)
waarbij: LVESV = eindsystolisch volume van linkerventrikel

LVDS = afmeting van linkerventrikel tijdens systole
LVEDV = (7,0 * LVDD3)/(2,4 + LVDD)
waarbij: LVEDV = einddiastolisch volume van linkerventrikel

LVDD = afmeting van linkerventrikel tijdens diastole
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Massa van linkerventrikel in g
Oh, J.K., J.B. Seward, A. J. Tajik. The Echo Manual. 2de editie, Boston: Little, Brown and Company, (1999), 39.

LV-massa = 1,04 [(LVID + PWT + IVST)3 – LVID3] * 0,8 + 0,6
waarbij: LVID = inwendige afmeting 

PWT = dikte achterwand 
IVST = dikte van ventrikelseptum
1,04 = soortelijk gewicht van het myocardium
0,8 = correctiefactor

Volume linkerventrikel: tweevlaksmethode in ml
Schiller, N.B., P. M. Shah, M. Crawford, et.al. "Recommendations for Quantitation of the Left Ventricle by Two-
Dimensional Echocardiography." Journal of American Society of Echocardiography. September-oktober 1989, 
2:362.

waarbij: V = volume in ml
a = diameter
b = diameter

 n = aantal segmenten (n = 20)
L = lengte
i = segment

Volume linkerventrikel: eenvlaksmethode in ml
Schiller, N.B., P. M. Shah, M. Crawford, et.al. "Recommendations for Quantitation of the Left Ventricle by Two-
Dimensional Echocardiography." Journal of American Society of Echocardiography. September-oktober 1989, 
2:362.

waarbij: V = volume
a = diameter
n = aantal segmenten (n = 20)
L = lengte
i = segment

Fractionele verkorting afmeting linkerventrikel (LVD), percentage
Oh, J.K., J.B. Seward, A. J. Tajik. The Echo Manual. Boston: Little, Brown and Company, (1994), 43-44.

LVDFS = ((LVDD – LVDS)/LVDD) * 100%

waarbij: LVDD = afmeting van linkerventrikel tijdens diastole
LVDS = afmeting van linkerventrikel tijdens systole

V π
4
--- 
  aibi

L
n
--- 
 

i 1=

n

=
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Fractionele verdikking achterwand linkerventrikel (LVPWFT), percentage
Laurenceau, J. L., M. C. Malergue. The Essentials of Echocardiography. The Hague: Martinus Nijhoff, (1981), 71.

LVPWFT = ((LVPWS – LVPWD)/LVPWD) * 100%

waarbij: LVPWS = dikte achterwand linkerventrikel tijdens systole
LVPWD = dikte achterwand linkerventrikel tijdens diastole

Slagindex (SI) in cc/m2

Mosby’s Medical, Nursing, & Allied Health Dictionary, 4th ed., (1994), 1492.

SI = SV/BSA

waarbij: SV = slagvolume
BSA = lichaamsoppervlakte

Slagvolume (SV) in 2D en M-Mode in ml
Oh, J.K., J.B. Seward, A. J. Tajik. The Echo Manual. 2nd ed., Boston: Little, Brown and Company, (1994), 44.

SV = (LVEDV – LVESV)

waarbij: SV = slagvolume
LVEDV = einddiastolisch volume
LVEDSV = eindsystolisch volume

Verloskundige achtergrondinformatie

Vruchtwaterindex (AFI)
Jeng, C. J., et al. “Amniotic Fluid Index Measurement with the Four Quadrant Technique During Pregnancy.” The 
Journal of Reproductive Medicine, 35:7 (July 1990), 674-677.

Gemiddelde ultrasone leeftijd (AUA)
Het systeem biedt een AUA die is afgeleid van de onderdelen van metingen uit de metingstabellen.

Vermoedelijke bevallingsdatum (EDD) op basis van gemiddelde ultrasone leeftijd (AUA)
Resultaten worden weergegeven als maand/dag/jaar.

EDD = systeemdatum + (280 dagen – AUA in dagen)

Vermoedelijke bevallingsdatum (EDD) op basis van laatste menstruatieperiode (LMP)
De LMP-datum die in de patiëntinformatie worden ingevoerd, moet vóór de huidige datum liggen.

Resultaten worden weergegeven als maand/dag/jaar.

EDD = LMP-datum + 280 dagen
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Geschat gewicht foetus (EFW)
Hadlock, F., et al. “Estimation of Fetal Weight with the Use of Head, Body, and Femur Measurements, A 
Prospective Study.” American Journal of Obstetrics and Gynecology, 151:3 (February 1, 1985), 333-337.

Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: Springer-Verlag, (1986), 154.

Osaka University. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. (July 20, 1990), 103-105.

Shepard M.J., V. A. Richards, R. L. Berkowitz, et al. “An Evaluation of Two Equations for Predicting Fetal Weight 
by Ultrasound.” American Journal of Obstetrics and Gynecology, 142:1 (January 1, 1982), 47-54.

University of Tokyo, Shinozuka, N. FJSUM, et al. “Standard Values of Ultrasonographic Fetal Biometry.” Japanese 
Journal of Medical Ultrasonics, 23:12 (1996), 880, Equation 1.

Zwangerschapsleeftijd op basis van laatste menstruatieperiode (LMP)
De zwangerschapsleeftijd wordt afgeleid van de LMP-datum die op het patiëntinformatieformulier is 
ingevuld. 

Resultaten worden in weken en dagen weergegeven en worden als volgt berekend:

GA(LMP) = Systeemdatum – LMP-datum

Zwangerschapsleeftijd (GA) op basis van laatste menstruatieperiode (LMP)
Zelfde als GA op basis van EDD.

De zwangerschapsleeftijd die is afgeleid van de van het systeem afgeleide LMP met behulp van de 
vermoedelijke bevallingsdatum die op het patiëntformulier is ingevoerd.

Resultaten worden in weken en dagen weergegeven en worden als volgt berekend:

GA(LMPd) = systeemdatum – LMPd

Zwangerschapsleeftijdstabellen

Abdominale omtrek (AC)
Hadlock, F., et al. “Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth Parameters.” 
Radiology, 152: (1984), 497-501.

Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: Springer-Verlag, (1986), 431.
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University of Tokyo, Shinozuka, N. FJSUM, et al. “Standard Values of Ultrasonographic Fetal Biometry.” Japanese 
Journal of Medical Ultrasonics, 23:12 (1996), 885.

Diameter biparietalis (BPD)
Chitty, L. S. en D. G. Altman. “New charts for ultrasound dating of pregnancy.” Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology 10: (1997), 174-179, Table 3.

Hadlock, F., et al. “Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth Parameters.” 
Radiology, 152: (1984), 497-501.

Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: Springer-Verlag, (1986), 440.

Osaka University. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. (July 20, 1990), 98.

University of Tokyo, Shinozuka, N. FJSUM, et al. “Standard Values of Ultrasonographic Fetal Biometry.” Japanese 
Journal of Medical Ultrasonics, 23:12 (1996), 885.

Cisterna Magna (CM)
Mahony, B.; P. Callen, R. Filly, and W. Hoddick. “The fetal cisterna magna.” Radiology, 153: (December 1984), 773-
776.

Kop-stuitlengte (CRL)
Hadlock, F., et al. “Fetal Crown-Rump Length: Re-evaluation of Relation to Menstrual Age (5-18 weeks) with 
High-Resolution, Real-Time Ultrasound.” Radiology, 182: (February 1992), 501-505.

Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: Springer-Verlag, (1986), 439.

Osaka University. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. (July 20, 1990), 20 and 96.

Tokyo University. “Gestational Weeks and Computation Methods.” Ultrasound Imaging Diagnostics, 12:1 (1982-
1), 24-25, Table 3.

WAARSCHUWING De zwangerschapsleeftijd die is berekend door uw FUJIFILM SonoSite-systeem 
komt niet overeen met de leeftijd in de hiervoor genoemde referentie bij de 
metingen van de abdominale omtrek (AC) 20,0 cm en 30,0 cm. Het 
geïmplementeerde algoritme extrapoleert de zwangerschapsleeftijd van de 
helling van de curve van alle tabelmetingen, in plaats van de 
zwangerschapsleeftijd te verlagen voor een grotere AC-meting die wordt 
aangegeven in de tabel waarnaar wordt verwezen. Dit zorgt ervoor dat de 
zwangerschapsleeftijd altijd wordt verhoogd bij een verhoging van AC.
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Lengte dijbeen (FL)
Chitty, L. S. en D. G. Altman. “New charts for ultrasound dating of pregnancy.” Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology 10: (1997), 174-179, Table 8, 186.

Hadlock, F., et al. “Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth Parameters.” 
Radiology, 152: (1984), 497-501.

Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: Springer-Verlag, (1986), 431.

Osaka University. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. (July 20, 1990), 101-102.

University of Tokyo, Shinozuka, N. FJSUM, et al. “Standard Values of Ultrasonographic Fetal Biometry.” Japanese 
Journal of Medical Ultrasonics, 23:12 (1996), 886.

Dwarsdoorsnede oppervlakte romp foetus (FTA)
Osaka University. Ultrasound in Obstetrics and Gynecology. (July 20, 1990), 99-100.

Vruchtzak (GS)
Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: Springer-Verlag, (1986).

Nyberg, D. A., et al. “Transvaginal Ultrasound.” Mosby Yearbook, (1992), 76.

Vruchtzakmetingen bieden een leeftijd van de foetus op basis van het gemiddelde van een, twee of drie 
afstandsmetingen. Voor Nybergs schatting van de zwangerschapsleeftijd zijn echter alle drie de 
afstandsmetingen nodig voor een nauwkeurige schatting.

Tokyo University. “Gestational Weeks and Computation Methods.” Ultrasound Imaging Diagnostics, 12:1 (1982-
1).

Omtrek hoofd (HC)
Chitty, L. S. en D. G. Altman. “New charts for ultrasound dating of pregnancy.” Ultrasound in Obstetrics and 
Gynecology 10: (1997), 174-191, Table 5, 182.

Hadlock, F., et al. “Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth Parameters.” 
Radiology, 152: (1984), 497-501.

Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: Springer-Verlag, (1986), 431.

Humerus (HL)
Jeanty, P.; F. Rodesch; D. Delbeke; J. E. Dumont. “Estimate of Gestational Age from Measurements of Fetal Long 
Bones.” Journal of Ultrasound in Medicine. 3: (February 1984), 75-79.

Diameter occipitofrontalis (OFD)
Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: Springer-Verlag, (1986), 431.
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Scheenbeen
Jeanty, P.; F. Rodesch; D. Delbeke; J. E. Dumont. “Estimate of Gestational Age from Measurements of Fetal Long 
Bones.” Journal of Ultrasound in Medicine. 3: (February 1984), 75-79.

Transversale rompdiameter (TTD)
Hansmann, M., et al. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and Gynecology. New York: Springer-Verlag, (1986), 431.

Tabellen voor groeianalyse

Abdominale omtrek (AC)
Chitty, Lyn S. et al. “Charts of Fetal Size: 3. Abdominal Measurements.” British Journal of Obstetrics and 
Gynaecology 101: (February 1994), 131, Appendix: AC-Derived.

Hadlock, F., et al. “Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth Parameters.” 
Radiology, 152: (1984), 497-501.

Jeanty P., E. Cousaert, and F. Cantraine. “Normal Growth of the Abdominal Perimeter.” American Journal of 
Perinatology, 1: (January 1984), 129-135.

(Ook gepubliceerd in Hansmann, Hackeloer, Staudach, Wittman. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and 
Gynecology. Springer-Verlag, New York, (1986), 179, Table 7.13.)

Diameter biparietalis (BPD)
Chitty, Lyn S. et al. “Charts of Fetal Size: 2. Head Measurements.” British Journal of Obstetrics and Gynaecology 
101: (January 1994), 43, Appendix: BPD-Outer-Inner.

Hadlock, F., et al. “Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth Parameters.” 
Radiology, 152: (1984), 497-501.

Jeanty P., E. Cousaert, and F. Cantraine. “A Longitudinal Study of Fetal Limb Growth.” American Journal of 
Perinatology, 1: (January 1984), 136-144, Table 5.

(Ook gepubliceerd in Hansmann, Hackeloer, Staudach, Wittman. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and 
Gynecology. Springer-Verlag, New York, (1986), 176, Table 7.8.)

Geschat gewicht foetus (EFW)
Brenner, William E.; D. A. Edelman; C. H. Hendricks. “A standard of fetal growth for the United States of America,” 
American Journal of Obstetrics and Gynecology, 126: 5 (November 1, 1976), 555-564; Table II.

Hadlock F., et al. “In Utero Analysis of Fetal Growth: A Sonographic Weight Standard.” Radiology, 181: (1991), 
129-133.

Jeanty, Philippe, F. Cantraine, R. Romero, E. Cousaert, and J. Hobbins. “A Longitudinal Study of Fetal Weight 
Growth.” Journal of Ultrasound in Medicine, 3: (July 1984), 321-328, Table 1.

(Ook gepubliceerd in Hansmann, Hackeloer, Staudach, and Wittman. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and 
Gynecology. Springer-Verlag, New York, (1986), 186, Table 7.20.)



Lengte dijbeen (FL)
Chitty, Lyn S. et al. “Charts of Fetal Size: 4. Femur Length.” British Journal of Obstetrics and Gynaecology 101: 
(February 1994), 135.

Hadlock, F., et al. “Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth Parameters.” 
Radiology, 152: (1984), 497-501.

Jeanty P, E. Cousaert, and F. Cantraine. “A Longitudinal Study of Fetal Limb Growth.” American Journal of 
Perinatology, 1: (January 1984), 136-144, Table 5.

(Ook gepubliceerd in Hansmann, Hackeloer, Staudach, Wittman. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and 
Gynecology. Springer-Verlag, New York, (1986), 182, Table 7.17.)

Omtrek hoofd (HC)
Chitty, Lyn S., et al. “Charts of Fetal Size: 2. Head Measurements.” British Journal of Obstetrics and Gynaecology 
101: (January 1994), 43, Appendix: HC-Derived.

Hadlock, F., et al. “Estimating Fetal Age: Computer-Assisted Analysis of Multiple Fetal Growth Parameters.” 
Radiology, 152: (1984), 497-501.

Jeanty P, E. Cousaert, and F. Cantraine. “A longitudinal study of Fetal Head Biometry.” American J of Perinatology, 
1: (January 1984), 118-128, Table 3.

(Ook gepubliceerd in Hansmann, Hackeloer, Staudach, Wittman. Ultrasound Diagnosis in Obstetrics and 
Gynecology. Springer-Verlag, New York, (1986), 176, Table 7.8.)

Omtrek hoofd (HC)/abdominale omtrek (AC)
Campbell S., Thoms Alison. “Ultrasound Measurements of the Fetal Head to Abdomen Circumference Ratio in 
the Assessment of Growth Retardation,” British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 84: (March 1977), 165-
174.

Berekeningen van de verhoudingen

FL/AC-verhouding
Hadlock F. P., R. L. Deter, R. B. Harrist, E. Roecker en S. K. Park. “A Date Independent Predictor of Intrauterine 
Growth Retardation: Femur Length/Abdominal Circumference Ratio,” American Journal of Roentgenology, 141: 
(November 1983), 979-984.

FL/BPD-verhouding
Hohler, C. W. en T. A. Quetel. “Comparison of Ultrasound Femur Length and Biparietal Diameter in Late 
Pregnancy,” American Journal of Obstetrics and Gynecology, 141: 7 (Dec. 1 1981), 759-762.
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FL/HC-verhouding
Hadlock F. P., R. B. Harrist, Y. Shah en S. K. Park. “The Femur Length/Head Circumference Relation in Obstetric 
Sonography.” Journal of Ultrasound in Medicine, 3: (October 1984), 439-442.

HC/AC-verhouding
Campbell S., Thoms Alison. “Ultrasound Measurements of the Fetal Head to Abdomen Circumference Ratio in 
the Assessment of Growth Retardation,” British Journal of Obstetrics and Gynaecology, 84: (March 1977), 165-
174.
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Hoofdstuk 9: Probleemoplossing en onderhoud

Probleemoplossing
Gebruik de informatie in dit gedeelte om de oorzaak van problemen met het systeem vast te stellen en deze 
problemen te verhelpen. 

Veelvoorkomende problemen
Hieronder staan enkele problemen die gebruikers het vaakst tegenkomen. 

Systeem start niet op Houd de knop Power (Aan/uit) ingedrukt tot het witte led-lampje aangaat (dit duurt 
ongeveer vijf seconden). Als het led-lampje niet aangaat, vervang dan de accu door een opgeladen accu en 
plaats de verwijderde accu op de accuoplader.

Kan niet overschakelen naar M-Mode. Om van 2D- naar M Mode (M-Mode) te schakelen (en vice versa) dient u 
2D ten minste één seconde lang ingedrukt te houden, of totdat de beeldmodus verandert. 

Raadpleeg 'Scannen in M-Mode' op pagina 51 voor meer informatie over de bedieningselementen die 
beschikbaar zijn in M Mode (M-Mode).

Problemen met het opslaan van een clip. Houd tijdens het scannen SAVE (Opslaan) één seconde ingedrukt. De 
knop toont een blauwe voortgangsbalk, die staat voor de lengte van de clip die is ingesteld in Preferences 
(Voorkeuren) (raadpleeg 'Voorkeuren configureren' op pagina 22).

Tik op SAVE (Opslaan) om de opname van de clip te stoppen.

Foutmeldingen begrijpen 
Er zijn drie soorten foutmeldingen die u kunnen helpen om problemen met iViz op te lossen:

 led-foutmeldingen op de iViz-accuoplader;

 led-foutmeldingen op het iViz-systeem; 

foutmeldingen die worden weergegeven op het iViz-beeldscherm.
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Led-foutmeldingen op de accuoplader
De accuoplader gebruikt de led-lampjes om de oplaadstatus van de accu's weer te geven. Naast elk accuvak 
bevindt zich een led-lampje.

Werking systeem-led-lampjes 
Wanneer het systeem niet actief in bedrijf is, kunt u de led-lampjes controleren om de staat van het apparaat 
te bepalen.

Tabel 9: Werking accuoplader

Werking led-
lampjes Omstandigheden

Knippert groen Accu wordt opgeladen.

Groen Accu is opgeladen.

Oranje Accu is bijna leeg. Wacht één minuut en voer een van de volgende opties uit:
• Druk op de Power-knop (aan/uit).

• Haal de accuoplader uit het stopcontact, wacht een paar tellen en sluit de 
accuoplader opnieuw aan.

• Verwijder de accu en voer deze opnieuw in.

Na enkele seconden begint het lampje te knipperen of gaat het groen branden.

Rood Defect accupak. Vervang de accu.

Tabel 10: Werking systeem-led-lampjes

Werking led-
lampjes Omstandigheden

Brandt blauw Geeft aan dat de accu bijna leeg is. Als het led-lampje blauw brandt, wacht dan één 
minuut en voer een van de volgende opties uit:
• Druk op de Power-knop (aan/uit).

• Verwijder de oplader en voer deze opnieuw in.

• Verwijder de accu en voer deze opnieuw in.

Na een paar seconden begint het led-lampje te knipperen of gaat het groen 
branden. Als dit niet gebeurt, laat de accu dan een halfuur in het apparaat zitten met 
de oplader, of haal de accu eruit, plaats deze in de accuoplader en plaats een 
opgeladen accu in het systeem.
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Systeemfoutmeldingen
De foutmeldingen die worden weergegeven op het iViz-beeldscherm hebben ofwel te maken met hardware, 
of met software.

Fouten die betrekking hebben op hardware worden meestal aangegeven door een foutmelding. Gebruik de 
volgende tabel om hardwarefouten vast te stellen en op te lossen.

Bij softwarefouten wordt gebruikelijk een foutmelding weergegeven op het scherm.

Brandt wit Geeft één van de volgende mogelijkheden aan:
• Het systeem start op. Wanneer het systeem is opgestart, gaat het led-lampje uit.

• Het systeem wordt hervat vanuit de slaapstand. Wanneer het systeem is opgestart, 
gaat het led-lampje uit.

• Het systeem is uitgeschakeld en de USB-oplader is aangesloten op het systeem en 
een stopcontact. Het led-lampje wordt groen om aan te geven dat het apparaat 
wordt opgeladen.

Knippert groen Geeft aan dat het systeem is aangesloten op de USB-oplader en de batterij oplaadt.

Brandt groen Geeft aan dat het systeem is aangesloten op de USB-oplader en de batterij volledig 
is opgeladen.

Tabel 11: Systeemfoutmeldingen

Foutmelding Oplossing

Het signaalpad is gestopt 
omdat de transducer niet 
aangesloten is.

Sluit de transducer opnieuw aan. 

Let op: het is belangrijk dat u een onderzoek eerst beëindigt 
voordat u de transducer loskoppelt.

De temperatuursensor van 
de transducer of het 
systeem werkt niet.

Koppel de transducer af en sluit deze opnieuw aan. Probeer het 
opnieuw.

De systeemtemperatuur is 
te hoog.

Schakel het systeem uit en laat 10 minuten afkoelen voordat u 
het weer inschakelt.

De transducertemperatuur 
is te hoog.

Schakel het systeem uit en koppel de transducer los. Laat de 
transducer 10 minuten afkoelen en probeer het opnieuw.

Tabel 10: Werking systeem-led-lampjes

Werking led-
lampjes Omstandigheden
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Wanneer het systeem een softwarefoutmelding weergeeft

1 Stop de scan en ga terug naar het scherm Home (Start).

2 Tik in het scherm Home (Start) op Scan (Scan) of Patient (Patiënt) om te zien of het systeem hersteld is.

Wanneer de fout zich blijft voordoen of een andere foutmelding wordt weergegeven

1 Installeer een volledig opgeladen accu.

2 Druk op de knop Power (Aan/uit) om het systeem in te schakelen.

3 Wanneer het systeem normaal opstart, is de fout hersteld en kunt u het systeem gebruiken.

Wanneer de fout zich blijft voordoen

1 Noteer de foutmelding.

2 Houd de knop Power (Aan/uit) ingedrukt.

3 Wanneer u deze optie te zien krijgt, tikt u op Power off (Uitschakelen) en vervolgens op OK.

4 Neem voor ondersteuning contact op met de technische ondersteuning van FUJIFILM SonoSite. Zie 'Help' 
op pagina 2.

5 Vertel de technische ondersteuning welke foutmelding wordt weergegeven, de omstandigheden 
waaronder deze werd weergegeven en wat u vervolgens geprobeerd hebt.

Verbindingsproblemen oplossen
Verbindingsproblemen oplossen

1 Controleer of alle verbindingsinstellingen (zoals het draadloos netwerk, IP en AE-titel) correct zijn. 
Raadpleeg 'Aansluiting op een draadloos netwerk' op pagina 17 voor meer informatie.

2 Neem contact op met uw netwerkbeheerder.

3 Neem contact op met de technische ondersteuning van FUJIFILM SonoSite. Raadpleeg 'Help' op pagina 2 
voor meer informatie.
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DICOM veelvoorkomende problemen

iViz DICOM veelgestelde vragen

Hoe weet ik of mijn onderzoek succesvol is overgedragen naar het DICOM-archief? Tik op de knop Refresh 
(Vernieuwen) in de rechter bovenhoek van het scherm om het scherm te vernieuwen nadat u een 
onderzoek heeft overgedragen. Indien de overdracht is geslaagd, verschijnt het woord Archived 
(Gearchiveerd) in de kolom Status.

Wanneer ik DICOM-gegevens overzet naar een USB-opslagapparaat, hoe weet ik dan wanneer ik het apparaat kan 

verwijderen? Zodra de USB-overdracht is voltooid, wordt het bericht DICOM studies transferred 
successfully (Overdracht DICOM-onderzoek voltooid) weergegeven in de linkerbovenhoek van het 
scherm. Ook ziet u mogelijk het bericht Studies transferred successfully (Overdracht onderzoek voltooid). 
Wanneer een van deze berichten wordt weergegeven, kunt u het USB-opslagapparaat veilig verwijderen.

Hoe weet ik of het verzenden van mijn beelden/clips per e-mail is gelukt? Het bericht DICOM studies transferred 
successfully (Overdracht DICOM-onderzoek voltooid) wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het 
scherm zodra de overdracht per e-mail is voltooid.

Hoe weet ik of mijn rapport succesvol is overgedragen naar het EPD? Wanneer de overdracht naar het EPD is 
voltooid, wordt het bericht Report sent to EMR (Rapport verzonden naar EPD) weergegeven.

Hoeveel ingeplande werklijstprocedures kan ik tegelijk opzoeken en bekijken? iViz kan tot 100 procedures 
weergeven.

Wordt DICOM printen ondersteund door iViz? DICOM printen wordt momenteel niet ondersteund.

Wordt DICOM service voor het vastleggen van opslag ondersteund door iViz? DICOM service voor het vastleggen 
van opslag wordt momenteel niet ondersteund.

Problemen met DICOM-verbinding oplossen
1 Om te controleren of het systeem kan communiceren met het gewenste DICOM-apparaat op het netwerk, 

tikt u in het tabblad Archive (Archief ) op Ping. Een ping kan ook mislukken wanneer u wel verbonden bent 
met een DICOM-apparaat. 
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2 Om te controleren of het systeem via DICOM-berichten kan communiceren met het gewenste DICOM-
apparaat op het netwerk, tikt u in het tabblad Archive (Archief ) op Verify (Controleren). 

Als u het DICOM-apparaat kunt pingen en controleren, maar nog steeds problemen ondervindt, is er een 
meer gedetailleerde oplossing van het probleem nodig. Als de opdracht Ping of Verify (Controleren) 
mislukt, controleer dan uw DICOM-configuratie:

a Controleer de instellingen van uw iViz-profiel

i Tik op iViz Settings (Instellingen).

ii Tik op DICOM Configuration (DICOM-configuratie).

iii Tik op het huidige DICOM-profiel. Het tabblad General wordt weergegeven.

iv Controleer of de AE-titel, het IP-adres en het poortnummer overeenkomen met de instellingen die 
uw beheerder heeft bepaald voor iViz.

b Controleer de instellingen van uw archiveringshulpmiddel.

i Tik op het tabblad Archive (Archief ).

ii Controleer of de AE-titel, het IP-adres en het poortnummer overeenkomen met de instellingen die 
uw beheerder heeft bepaald voor het gewenste archiveringshulpmiddel.

iii Controleer of het gewenste archiveringshulpmiddel actief is.

iv Herhaal deze controles voor elk archiveringshulpmiddel dat in gebruik is.

c Controleer de instellingen van uw werklijst.

i Tik op het tabblad Worklist (Werklijst).

ii Controleer of de AE-titel, het IP-adres en het poortnummer overeenkomen met de instellingen die 
uw beheerder heeft bepaald voor de gewenste werklijst.

iii Controleer of de gewenste werklijst actief is.

3 Neem contact op met uw DICOM-/PACS-/netwerkbeheerder voor hulp bij het oplossen van problemen. 
Vraag de beheerder om hulp bij het maken van een DICOM-logboekbestand of een logboek van het 
vastgelegd netwerkpakket met het verbindingsprobleem tussen iViz en het DICOM-apparaat.

4 Neem contact op met de technische ondersteuning van FUJIFILM SonoSite. Raadpleeg 'Help' op pagina 2 
voor meer informatie. 
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5 Houd de volgende informatie bij de hand:

Een beschrijving van de DICOM-verbindingsfout

Het DICOM-logboekbestand of het vastgelegd netwerkpakket met het verbindingsprobleem

De configuratie-instellingen zoals vastgelegd door uw beheerder voor de iViz

De configuratie-instellingen zoals vastgelegd door uw beheerder voor het DICOM-apparaat

De configuratie-instellingen zoals vastgelegd door uw beheerder voor de draadloze netwerkverbinding

Onderhoud
Er is geen periodiek of preventief onderhoud nodig voor het systeem, de transducer of accessoires, behalve 
het reinigen en desinfecteren van de transducer na elk gebruik. (Zie “Hoofdstuk 10, ’Reinigen en 
desinfecteren’). Er zijn geen periodieke tests of kalibraties nodig voor interne onderdelen. Alle 
onderhoudsvereisten worden beschreven in deze gebruikershandleiding. Het uitvoeren van 
onderhoudsprocedures die niet in de gebruikershandleiding staan beschreven kan de garantie van het 
product teniet doen.

Neem contact op met de technische ondersteuning van FUJIFILM SonoSite voor vragen over onderhoud. 

Upgrades door de lucht
U kunt uw iViz-systeem upgraden door middel van de draadloze functie op het systeem (in alle landen, 
uitgezonderd Japan).

iViz upgraden

1 Sluit het systeem aan op de USB-lader.

2 Maak verbinding met de wifi. Zie 'Aansluiting op een draadloos netwerk' op pagina 17.

3 In het scherm Android Settings (Instellingen) tikt u op About iViz (Over iViz).

4 Tik op Updates.

5 Om te zien of er een update beschikbaar is, tikt u op Refresh (Vernieuwen) in de rechterbovenhoek van het 
scherm. 

Opmerking Omdat iViz geen gedetailleerde statusinformatie voor DICOM-evenementen 
weergeeft of opneemt in een logboek, is de informatie die nodig is om het 
probleem op te lossen niet beschikbaar op het iViz-systeem. Om het probleem 
verder te onderzoeken en op te lossen, hebt u hulp nodig van uw DICOM-/PACS-
beheerder om de benodigde informatie te verzamelen. 
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6 Tik op het downloadpictogram naast Update (Bijwerken).

7 In het scherm Apply Update (Update toepassen) tikt u op Update (Bijwerken). Het systeem start opnieuw 
op naar de herstelmodus en past de updates toe. Dit duurt enkele minuten. 

Wanneer de updates zijn voltooid, start het systeem automatisch opnieuw op.

8 Om het iViz-versienummer te controleren tikt u in het scherm Android Settings (Instellingen) op About 
iViz (Over iViz). Het versienummer wordt weergegeven onder iViz version (iViz-versie).

iViz-prestatietests

Overzicht

Voor 2D-beelden raadt SonoSite u aan de Gammex 403GS Soft Tissue Phantom of de Gammex 413A 
Multipurpose Phantom te gebruiken. Een fantoom van 0,7 db/cm wordt aangeraden maar is niet noodzakelijk.

Bepaalde functies en kenmerken zijn optioneel en kunnen daardoor niet worden getest.

Aanbevolen testapparatuur

Ultrasoon systeem van SonoSite om te testen

P21v/5-1 MHz-transducer

Gammex 403 GS Multipurpose Phantom, 413A Soft Tissue Phantom, of soortgelijk

Akoestische gel

Functionele acceptatietest
Een functionele acceptatietest uitvoeren

1 Plaats een accupak in het systeem en schakel het systeem in. (Raadpleeg 'Inschakelen van iViz' op 
pagina 16.)

2 Controleer of het systeem opstart naar het normale beeldscherm.

WAARSCHUWING: Cruciale testfunctie: een storing van de systeemfuncties die in dit gedeelte worden 
getest heeft mogelijk negatieve gevolgen voor de veiligheid of effectiviteit van het 
systeem. Wanneer u de onderstaande stappen uitvoert, controleer dan of de 
afbeeldingen op het scherm van het systeem acceptabel zijn.
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3 Controleer of het systeem de juiste opstartafbeeldingen weergeeft en dat de oplaadindicator van de accu 
de accustatus weergeeft.

4 Controleer of de juiste datum en tijd worden weergegeven. 

5 Sluit de P21v/5-1 MHz-transducer aan op het systeem.

6 Controleer of het transducerpictogram wordt weergegeven in de linkerbovenhoek van het scherm.

7 Tik op Scan (Scannen).

8 Controleer of het systeem begint met de beeldvorming.

9 Controleer of het systeem zich in de 2D-modus bevindt.

10 Controleer of het verhogen en verlagen van de echo-intensiteit in het sectorbeeldscherm overeenkomt 
met het verhogen en verlagen door middel van de bedieningselementen voor versterking.

11 Controleer of de richtingsmarkering van het scanvlak in het beeld dat zich in de buurt van de huidlijn 
bevindt, overeenkomt met element 1 op de transducer. 

Wanneer de array naar beneden wijst en de richtingsmarkering zich links van de gebruiker bevindt, 
komt element 1 overeen met de linkerkant van de array.

U kunt dit testen door uw vinger op de transducer te leggen en deze langs de transducerkop te halen. 

Wanneer uw vinger de transducer aanraakt zoals hierboven beschreven, dient u deze te kunnen zien in 
de buurt van de richtingsmarkering in het beeld op de monitor.

12 Tik op SAVE (Opslaan) om een beeld vast te leggen.

13 Controleer of het systeem weergeeft dat het beeld is opgeslagen.

14 Houd SAVE (Opslaan) één seconde ingedrukt om een clip op te nemen.

15 Controleer of het systeem de clip heeft opgeslagen.
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2D-prestatietests

2D-beeldkwaliteit
2D-beeldkwaliteit testen

1 Sluit een P21v/5-1 MHz-transducer aan in de 2D-modus.

2 Pas de positie van de transducer aan op het fantoom.

3 Wanneer de array naar beneden wijst en de richtingsmarkering zich links van de gebruiker bevindt, 
controleer dan of element 1 overeenkomt met de linkerkant van de array.

4 Gebruik de bedieningselementen voor 2D-beeldvormingsmodus voor een duidelijk beeld van zowel de 
horizontale als de verticale pennenrijen.

5 Controleer of het ultrasone beeld zowel in axiale als laterale richting wordt weergegeven, zonder weg te 
vallen en zonder intensiteitsverschillen.

6 Controleer of de cystische structuur bij de brandpuntzone duidelijk te onderscheiden is van het 
omliggende weefsel en echovrij is, terwijl het vaste weefsel met een groot aantal echobronnen solide lijkt.

7 Tik op Freeze (Stilzetten) en sla het beeld op. 

8 Tik opnieuw op Freeze (Stilzetten) om naar de livebeeldvorming terug te keren.

Nauwkeurigheid axiale metingen

De nauwkeurigheid van axiale metingen testen

1 Verkrijg het beeld.

2 Zet het beeld stil.

3 Tik op Measurements (Metingen).

4 Tik op General (Algemeen).

5 Tik op Distance (Afstand). Er worden passers weergegeven op het beeld.

6 Sleep de passer om deze over het midden van de te meten pennen te plaatsen.

7 Meet de afstand van middelpunt naar middelpunt tussen twee willekeurige pennen met een onderlinge 
verticale afstand van 5 – 12 cm.

8 Controleer of de gemeten afstand binnen de tolerantie ligt die wordt vermeld in Tabel 12, 
'Nauwkeurigheidstolerantie systeemmetingen' op pagina 105.

Opmerking Metingen dienen te worden uitgevoerd wanneer het beeld is stilgezet.
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Nauwkeurigheid laterale metingen

De nauwkeurigheid van laterale metingen testen

1 Verkrijg het beeld.

2 Zet het beeld stil.

3 Tik op Measurements (Metingen).

4 Tik op General (Algemeen).

5 Tik op Distance (Afstand). Er worden passers weergegeven op het beeld.

6 Sleep de passer om deze over het midden van de te meten pennen te plaatsen.

7 Meet de afstand van middelpunt naar middelpunt tussen twee willekeurige pennen met een onderlinge 
horizontale afstand van 4 – 10 cm.

8 Controleer of de gemeten afstand binnen de tolerantie ligt die wordt vermeld in Tabel 12, 
'Nauwkeurigheidstolerantie systeemmetingen' op pagina 105.

2D-doordringing
De doordringingingsmeting is een integraal onderdeel van het programma om de kwaliteit te controleren. 
Met doordringing wordt de diepste diepte bedoeld waarop een ultrasoon systeem een beeld van goede 
kwaliteit kan vormen van kleine anatomische structuren.

Doordringingsmetingen dienen te worden uitgevoerd en de resultaten dienen te worden bewaard om deze 
te vergelijken met toekomstige metingen. Doordringingsmetingen horen door de tijd heen redelijk consistent 
te blijven wanneer u gebruikmaakt van dezelfde systeeminstellingen en scankop. Wanneer de 
doordringingsmeting vermindert met meer dan 1 cm kan dit wijzen op een probleem met de transducer of 
de elektronica van het systeem.

Het verlies van een gemeten doordringing kan ook worden veroorzaakt door vermindering (uitdroging) van 
het ultrasone fantoom. Ultrasone fantomen die worden gebruikt voor doordringingsmetingen dienen ook 
onderdeel uit te maken van een programma om de kwaliteit te garanderen, om hun integriteit te behouden. 
Volg alle aanbevelingen van de fabrikant van het fantoom op met betrekking tot gebruik, opslag en 
onderhoud van het fantoom.

Opmerking Metingen dienen te worden uitgevoerd wanneer het beeld is stilgezet.

Tabel 12: Nauwkeurigheidstolerantie systeemmetingen

Metingen Tolerantie

Axiale afstand +/-2%

Laterale afstand +/-2%



Een 2D-doordringingstest uitvoeren

1 Gebruik indien mogelijk dezelfde scankop en systeeminstellingen als bij vorige metingen.

2 Stel de bedieningselementen van het systeem in om een duidelijk beeld te verkrijgen waarop de uiterste 
doordringing van de echo te zien is.

3 Tik op Freeze (Stilzetten) en vervolgens op SAVE (Opslaan).

4 Meet vanaf het midden van de huidlijn tot de diepste verticale positie; waar de verspreide echo's wegvallen 
en het weefsel niet meer duidelijk te zien is.

5 Leg de resultaten vast en bewaar deze als toekomstig referentiemateriaal. Leg het type scankop en de 
systeeminstellingen vast (zoals onderzoekstype, diepte en resolutiemodus) om goed te kunnen vergelijken 
met testen in de toekomst.

6 Tik opnieuw op Freeze (Stilzetten) om naar de livebeeldvorming terug te keren.

Aanvullende prestatietests

Kleur-Doppler (Kleur)
Een kleurentest uitvoeren

1 Begin in 2D-beeldvormingsmodus met de P21x/5-1 MHz-transducer aangesloten.

2 Tik op Color (Kleur) op het afstelwiel. Een ROI-vak (region of interest, aandachtsgebied) wordt weergegeven 
bovenin het grijze beeld.

3 Versleep het ROI-kleurenvak naar een nieuwe positie.

4 Controleer of het ROI-kleurenvak op het beeldscherm naar een nieuwe positie wordt verplaatst.

5 Pas op het afstelwiel de Depth (Diepte) aan voor de minimale diepte in het beeld.

6 Pas de Gain (Versterking) aan zodat kleurenspikkels net binnen het ROI-kleurenvak worden weergegeven.

7 Tik voorzichtig op het oppervlak van de transducer en bekijk hoe het ROI-vak zich vult met kleurinformatie.
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M-Modebeeldvorming
Een M-Modebeeldvormingstest uitvoeren

1 Begin in 2D-beeldvormingsmodus met de P21x/5-1 MHz-transducer aangesloten.

2 Houd de 2D-knop ingedrukt om over te schakelen naar M Mode (M-Mode). Een M Mode-voorbeeldlijn 
(M-Mode) wordt weergegeven bovenaan het grijze beeld.

3 Versleep de M Mode-voorbeeldlijn (M-Mode) naar een nieuwe positie.

4 Controleer of de voorbeeldlijn op het beeldscherm naar een nieuwe positie wordt verplaatst.

5 Tik op Udate om de schuivende M Mode (M-Mode) te activeren.

6 Controleer of de schuivende M Mode (M-Mode) correct wordt weergegeven.

Controletest/livescan beeldkwaliteit

De controletest/livescan van de beeldkwaliteit dient te worden uitgevoerd nadat alle prestatietest die 
hierboven in dit hoofdstuk genoemd zijn en die van toepassing zijn, zijn uitgevoerd.

De test wordt voltooid voordat het systeem weer in bedrijf wordt gesteld.

Een gecertificeerde echografist dient de test uit te voeren.

De livescantest die wordt uitgevoerd, gebeurt naar eigen inzicht van de echografist en betekent hun 
goedkeuring van een geslaagd onderhoudsevenement.
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Hoofdstuk 10: Reinigen en desinfecteren
Het iViz ultrasone systeem bevat het systeem (tablet), een beschermd omhulsel en een transducer.

Deze paragraaf bevat instructies voor het reinigen en desinfecteren van het iViz ultrasone systeem. Het 
systeem moeten vóór elk onderzoek worden gereinigd en gedesinfecteerd.Het is belangrijk dat dit reinigings- 
en desinfectieproces wordt opgevolgd zonder dat er stappen worden ingekort of overgeslagen. Gebruik 
alleen reinigings- en desinfectiemiddelen voor het iViz-systeem die zijn goedgekeurd door FUJIFILM SonoSite. 
Zorg dat u de oplossingssterkte en reinigingsduur raadpleegt die worden weergegeven in de reinigings- en 
desinfectieprocedure.

Deze paragraaf bevat instructies voor reinigings- en desinfectiemiddelen op twee niveaus voor de transducer 
en het systeem. Het benodigde reinigings- en desinfectieniveau is afhankelijk van het type weefsel waarmee 
het tijdens een onderzoek in contact komt. Raadpleeg 'Het systeem en het beschermende omhulsel 
reinigen en desinfecteren' op pagina 110 voor meer informatie.

De materialen die gebruikt worden in het iViz-systeem zijn ontworpen voor en getest op het gebruik van de 
reinigings- en desinfectiemiddelen die in dit hoofdstuk staan opgesteld. Het iViz-systeem raakt niet 
beschadigt indien het wordt schoongemaakt volgens de goedgekeurde instructies en met de goedgekeurde 
reinigings- en desinfectiemiddelen. Voordat u een desinfectiemiddel gebruikt, dient u te controleren of het is 
goedgekeurd voor het gebruik van uw vestiging. Controleer de uiterste gebruiksdata, concentratie en 
werkzaamheid van chemische middelen (bijvoorbeeld een chemische striptest).

Transducer

Systeem (tablet)

Beschermend omhuls
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Als u chemische middelen voorbereidt, gebruikt en afvoert, dient u de aanbevelingen van de fabrikant en 
plaatselijke voorschriften te volgen. 

Het systeem en het beschermende omhulsel reinigen en 
desinfecteren
De volgende procedure kan worden gebruikt om het systeem, het beschermde omhulsel en transducer te 
reinigen en desinfecteren.

Het systeem en het beschermende omhulsel reinigen

1 Zorg dat het systeem is uitgeschakeld.

2 Ontkoppel de transducer.

3 Verwijder het systeem uit het beschermende omhulsel.

4 Gebruik een zachte, vochtige doek (bevochtigd met een reinigings- of desinfectiemiddel) of een vooraf 
bevochtigd doekje om deeltjes of lichaamsvloeistoffen te verwijderen van de oppervlakken van het 
systeem en van het beschermende omhulsel.

WAARSCHUWING Chemische reststoffen van sommige desinfectiemiddelen kunnen bij sommige 
personen een allergische reactie veroorzaken.

Let op Volg de instructies op het label van de fabrikant op voor de sterkte van de oplossing 
en de duur van het contact met het desinfectiemiddel. 

Controleer de uiterste gebruiksdatum van alle reinigings- en 
desinfectieoplossingen en doekjes. Gebruik geen chemicaliën of doekjes waarvan 
de uiterste gebruiksdatum is verlopen.

Zorg ervoor dat er geen reinigingsoplossing of desinfectiemiddel in het 
accucompartiment, de systeembedieningen of de transducerconnector komt.

Gebruik geen sterke oplosmiddelen zoals verdunningsmiddel, benzeen of 
schurende reinigingsmiddelen omdat deze het buitenoppervlak beschadigen. 
Gebruik uitsluitend door FUJIFILM SonoSite aanbevolen reinigingsmiddelen of 
desinfectiemiddelen.

Gebruik alleen een zachte doek die licht is bevochtigd met een oplossing met milde 
zeep of compatibel reinigingsmiddel om desinfectiemiddel te verwijderen op 
metalen oppervlakken.

Let op Dompel het systeem of het beschermende omhulsel niet onder in een vloeistof.
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Zorg dat u alleen reinigingsmiddelen gebruikt die voorkomen in Tabel 10-2 op pagina 113.

  Wrijf vanuit schone delen in de richting van bevuilde delen om kruisbesmetting te voorkomen. 

5 Controleer of alle gel, deeltjes en lichaamsvloeistoffen zijn verwijderd. 

Het systeem en het beschermende omhulsel desinfecteren

1 Wrijf alle oppervlakken schoon met een vooraf bevochtigd doekje of een doek die is bevochtigd met een 
compatibel desinfectiemiddel die voorkomt in Tabel 10-2, 'Compatibele reinigings- en 
desinfectiemiddelen' op pagina 113.

Breng de desinfectieoplossing op de doek aan in plaats van rechtstreeks op oppervlakken. 

Volg de eisen van de fabrikant van de chemische stof op met betrekking tot de natte contacttijd.

2 Geef het systeem de tijd om aan de lucht te drogen, waarbij u de eisen van de fabrikant van de chemische 
stof opvolgt met betrekking tot de natte contacttijd.

WAARSCHUWING Draag de door de fabrikant van de chemische stof aanbevolen geschikte 
persoonlijke beschermende kleding, zoals oogbescherming en handschoenen.

Let op Spuit reinigingsmiddelen of desinfectiemiddelen niet rechtstreeks op de 
oppervlakken van het systeem. Dit kan ertoe leiden dat oplossing in het 
systeem lekt, waardoor het systeem beschadigd raakt en de garantie vervalt.

Zorg dat er geen vocht op de connector van de transducer komt of in de 
connectorpoorten van het systeem.

Maak geen krassen op het scherm.

Opmerking Herhaal stap 4 en 5 met nieuwe reinigingsmiddelen, indien nodig.

Let op Gebruik uitsluitend door FUJIFILM SonoSite aanbevolen desinfectiemiddelen. Het 
gebruik van een niet-aanbevolen desinfecterende oplossing of een onjuiste 
oplossingssterkte kan de transducer beschadigen of verkleuren en doet de garantie
van de transducer teniet.
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De transducer reinigen en desinfecteren
Voor het op de juiste manier reinigen en desinfecteren van de transducer is het noodzakelijk dat u het juiste 
reinigings- en desinfectieniveau hebt gekozen.

Het vereiste reinigings- en desinfectieniveau bepalen 
Inspecteer het ultrasone systeem voordat u dit reinigt om te controleren of dit vrij is van onaanvaardbare 
beschadigingen, zoals corrosie, verkleuring, putjes of gebarsten afdichtingen. Bij tekenen van beschadiging 
gebruikt u het systeem niet en neemt u contact op met FUJIFILM SonoSite of uw plaatselijke 
vertegenwoordiger.

Spaulding-classificaties zijn een hulpmiddel om kruisbesmetting en infectie te verminderen door te bepalen 
welk reinigings- of desinfectieniveau is vereist voor uw medische apparatuur. De Spaulding-classificatie is 
gebaseerd op het soort apparaat, hoe vaak het apparaat wordt gebruikt en het infectierisico. Gebaseerd op 
deze criteria wordt het iViz ultrasone systeem geclassificeerd als niet-kritiek of semikritiek, afhankelijk van hoe 
het wordt gebruikt. 

Iedere Spaulding-classificatie vereist een specifiek reinigings- en desinfectieniveau van de apparatuur voordat 
deze bij het volgende onderzoek kan worden gebruikt. Gebruik de volgende handleiding om te bepalen wat 
het reinigings- en desinfectieniveau van het iViz ultrasone systeem is volgens de bijbehorende Spaulding-
classificatie.

Niveau A: Gemiddeld desinfectieniveau (niet-kritiek)
Reinig en desinfecteer het systeem en het beschermende omhulsel onmiddellijk na het gebruik. Volg de 
instructies van de fabrikant wanneer u reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen gebruikt. Zie 'Het systeem 
en het beschermende omhulsel reinigen en desinfecteren' op pagina 110.

In het geval dat de transducer niet-kritiek gereinigd dient te worden, reinig deze dan zoals beschreven in 'De 
transducer reinigen' op pagina 113 en desinfecteer deze zoals beschreven in 'De transducer desinfecteren' 
op pagina 114. 

Tabel 10-1: Richtlijnen voor reiniging en desinfectie

Indien een deel van het systeem in contact is 
gekomen met...

Desinfecteer het systeem dan op het volgende 
niveau

Normale huid, geen bloed of lichaamsvloeistoffen 
(niet-kritiek)

'Niveau A: Gemiddeld desinfectieniveau (niet-
kritiek)' op pagina 112

Kapotte huid, slijmvlies, bloed en/of 
lichaamsvloeistoffen (semikritiek)

'Niveau B: Hoog desinfectieniveau (semikritiek)' 
op pagina 116
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Indien de transducer in contact is gekomen met kapotte huid, slijmvlies of bloed moet u een desinfectie van 
hoog niveau uitvoeren (zie 'Niveau B: Hoog desinfectieniveau (semikritiek)' op pagina 116).

De in Tabel 10-2, 'Compatibele reinigings- en desinfectiemiddelen' op pagina 113 genoemde materialen 
zijn chemisch compatibel en zijn getest op efficiëntie met het systeem en de transducers. Controleer of de 
reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen geschikt zijn voor gebruik in uw faciliteit.

De transducer reinigen

1 Reinig de kabel van de transducer met een zachte, met zeepsop bevochtigde doek of een vooraf 
bevochtigd doekje. Begin bij de connector en wrijf in de richting van de scankop. Zorg dat er geen water of 
reinigingsmiddel op de connector komt.

2 Reinig alle oppervlakken van de transducer met een zachte doek die is bevochtigd met reinigings- of 
desinfectiemiddel of met een vooraf bevochtigd doekje. Zorg dat u alle gel of deeltjes verwijdert.

3 Reinig de afkoelgleuf van de transducer met behulp van een dun, wegwerpbaar instrument, zoals een 
wattenstaafje, door een zachte, lichtbevochtigde doek met een reinigingsoplossing of een vooraf 
bevochtigd doekje door de gleuf te duwen.

Tabel 10-2: Compatibele reinigings- en desinfectiemiddelen

Product Systeem
Bescher-
mend 
omhulsel

Draagtas P21-
transducer

SaniCloth AF3 (doorzichtige witte 
deksel)

SaniCloth-bleekmiddeldoekjes (gele 
deksel)

SaniCloth Plus (rode deksel)

SaniCloth HB (groene deksel)

Super SaniCloth (paarse deksel)

T-Spray II (PI-Spray II)

Opmerking Het is belangrijk om de gleuf goed te reinigen omdat een goede luchtstroom door 
de gleuf de afkoeling van de elektronica van de transducer bevordert, waardoor de 
levensduur van het apparaat verlengd wordt.
De transducer reinigen en desinfecteren 113



a Trek de doek heen en weer, vanuit de ene zijde van de gleuf naar de andere.

b Trek de doek op en neer vanuit de connector van de transducer naar de transducerkop.

c Haal de doek uit de gleuf.

d Gooi de doek weg, alsook het instrument dat is gebruikt om de doek in te voeren.

e Controleer of alle gel, deeltjes en lichaamsvloeistoffen zijn verwijderd.

De transducer desinfecteren

1 Desinfecteer de kabel en de behuizing van de transducer met een doek die is bevochtigd met een 
compatibel desinfectiemiddel of een vooraf bevochtigd desinfectiedoekje. Zorg dat er geen 
desinfectiemiddel op de connector komt.

Opmerking Herhaal stap 3 met nieuwe reinigingsmiddelen, indien nodig.
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2 Desinfecteer de afkoelgleuf met behulp van een dun instrument, zoals een wattenstaafje, door een 
desinfectiedoekje in de gleuf te duwen.

a Trek het doekje heen en weer, vanuit de ene zijde van de gleuf naar de andere. 

b Trek het doekje op en neer vanuit de connector van de transducer naar de transducerkop. 

c Haal het desinfectiedoekje uit de gleuf.

d Laat aan de lucht drogen.

3 Inspecteer de transducer en kabel op beschadigingen zoals scheurtjes of spleten waar vloeistof door naar 
binnen kan dringen.

Bij tekenen van beschadiging gebruikt u de transducer niet en neemt u contact op met FUJIFILM SonoSite 
of uw plaatselijke vertegenwoordiger.
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Niveau B: Hoog desinfectieniveau (semikritiek) 
Reinig en desinfecteer de transducer altijd onmiddellijk na gebruik. 

Volg de instructies van de fabrikant wanneer u reinigingsmiddelen en desinfectiemiddelen gebruikt.

Raadpleeg Tabel 10-3, 'Compatibele reinigings- en desinfectiemiddelen' op pagina 116 voor een lijst van 
reinigings- en desinfectiemiddelen die worden aanbevolen voor gebruik met de transducer.

De transducer reinigen en desinfecteren
Maak gebruik van de volgende stappen om uw transducer te reinigen en desinfecteren.

De transducer reinigen

1 Reinig de kabel van de transducer met een doek die is bevochtigd met reinigings- of desinfectiemiddel of 
met een vooraf bevochtigd desinfectiedoekje. Begin bij de connector en wrijf in de richting van de scankop. 
Zorg dat er geen water of reinigingsmiddel op de connector komt.

2 Reinig alle oppervlakken van de transducer met een zachte, met zeepsop bevochtigde doek of een 
desinfectiedoekje. Zorg dat u alle gel of deeltjes verwijdert.

Tabel 10-3: Compatibele reinigings- en desinfectiemiddelen

Product P21-transducer

SaniCloth AF3 (doorzichtige witte 
deksel)

SaniCloth-bleekmiddeldoekjes (gele 
deksel)

SaniCloth Plus (rode deksel)

Saniwipe HB (groene deksel)

T-Spray II (PI-Spray II)
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3 Reinig de afkoelgleuf van de transducer met behulp van een dun, wegwerpbaar instrument, zoals een 
wattenstaafje, door een zachte, lichtbevochtigde doek met een reinigingsoplossing of een vooraf 
bevochtigd doekje door de gleuf te duwen.

a Trek de doek heen en weer, vanuit de ene zijde van de gleuf naar de andere.

b Trek de doek op en neer vanuit de connector van de transducer naar de transducerkop.

c Haal de doek uit de gleuf.

d Gooi de doek weg, alsook het instrument dat is gebruikt om de doek in te voeren.

e Controleer of alle gel, deeltjes en lichaamsvloeistoffen zijn verwijderd. 

De transducer op hoog niveau desinfecteren

1 Meng de desinfectieoplossing, waarbij u de instructies op het label van de fabrikant opvolgt voor de sterkte 
van de oplossing en de duur van het contact van het desinfectiemiddel.

Zorg dat u alleen compatibele desinfectiemiddelen gebruikt die voorkomen in Tabel 10-4, 
'Goedgekeurde desinfectiemiddelen van hoog niveau en weektijden' op pagina 118.

Opmerking Herhaal stap 3 met nieuwe reinigingsmiddelen, indien nodig.

Let op Gebruik uitsluitend door FUJIFILM SonoSite aanbevolen desinfectiemiddelen. Het 
gebruik van een niet-aanbevolen desinfectieoplossing, een onjuiste 
oplossingssterkte of het dieper of langer dan aanbevolen onderdompelen van een 
transducer kan de transducer beschadigen of doen verkleuren en doet de garantie 
van de transducer teniet.
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2 Dompel de transducer en ongeveer vijf centimeter van de kabel onder in de desinfectie-oplossing.

Gebruik dit diagram als referentie en volg daarna de instructies op het label van het desinfectiemiddel voor 
de duur van het onderdompelen van de transducer.

3 Spoel volgens de instructies op het label van het desinfectiemiddel tot het punt van de eerdere 
onderdompeling en laat vervolgens aan de lucht drogen of veeg droog met een schone, niet-pluizende 
doek.

4 Inspecteer de transducer en kabel op beschadigingen zoals scheurtjes of spleten waar vloeistof door naar 
binnen kan dringen.

Bij tekenen van beschadiging gebruikt u de transducer niet en neemt u contact op met FUJIFILM SonoSite 
of uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Tabel 10-4: Goedgekeurde desinfectiemiddelen van hoog niveau en weektijden

Let op Dompel de transducerconnector niet onder in een vloeistof.

Desinfectiemiddel Temperatuur Duur

Cidex 23 °C 45 minuten

Cidex OPA 23 °C 12 minuten
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De draagtas van de iViz reinigen
Gebruik milde zeep en water om de draagtas van de iViz te reinigen en was deze met de hand of in de 
wasmachine. U kunt ook een van de reinigingsmiddelen gebruiken die staan genoteerd in de tabel genaamd 
'Compatibele reinigings- en desinfectiemiddelen' op pagina 113 om de draagtas te reinigen. 

Als u andere chemicaliën gebruikt, kan dit ertoe leiden dat de draagtas verkleurt.

Opbergen
Reinig en desinfecteer het iViz ultrasone systeem voordat u het opbergt. 

Bewaar het systeem in een schone omgeving met een goede luchtstroom. Ontkoppel de transducer van het 
systeem en hang het verticaal op. 

Transporteren
Tijdens het transporteren van het iViz ultrasone systeem dient u voorzorgsmaatregelen te nemen om het 
apparaat tegen beschadiging te beschermen en kruisbesmetting te voorkomen.

Reinig en desinfecteer het systeem volgens de instructies van 'Het systeem en het beschermende omhulsel 
reinigen en desinfecteren' op pagina 110. 

Transporteer het systeem in een container die is goedgekeurd door uw vestiging.

Het systeem afvoeren
Als er beschadigingen of slijtage zichtbaar zijn bij het iViz ultrasone systeem, zoals corrosie, verkleuring, putjes 
of barsten, voer het systeem dan niet af. Neem contact op met FUJIFILM SonoSite of uw plaatselijke 
vertegenwoordiger.

WAARSCHUWING De accu in het apparaat kan exploderen wanneer deze wordt blootgesteld aan zeer 
hoge temperaturen. Vernietig het apparaat niet door deze te verassen of 
verbranden. Stuur het apparaat terug naar FUJIFILM SonoSite of uw plaatselijke 
vertegenwoordiger voor afvoer.
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Hoofdstuk 11: Veiligheid
Dit hoofdstuk bevat informatie over ergonomische, elektrische en klinische veiligheid die wordt vereist door 
regelgevende instanties. Deze informatie is van toepassing op het ultrasone systeem, de transducer, 
accessoires en randapparatuur. In dit hoofdstuk worden ook de symbolen op labels, specificaties en normen 
vermeld. 

Raadpleeg Hoofdstuk 12, 'Akoestisch vermogen' voor veiligheidsinformatie betreffende het ALARA-
principe en akoestisch vermogen.

Ergonomische veiligheid
Deze richtlijnen voor gezond scannen zijn bedoeld om u te helpen uw ultrasone systeem en transducers 
comfortabel en effectief te gebruiken.

WAARSCHUWINGEN Het gebruik van een ultrasoon systeem werd gekoppeld aan arbeidsgerelateerde 
spier- en skeletaandoeningen (ARSSA's)1, 2, 3, 4. Volg de richtlijnen in dit gedeelte 
om spier- en botaandoeningen te voorkomen.

Bij het gebruik van een ultrasoon systeem en transducer kunt u soms ongemak 
ervaren in uw duimen of andere vingers, handen, armen, schouders, ogen, nek, 
rug of andere lichaamsdelen. Als u echter constant of terugkerend symptomen 
ervaart zoals ongemak, irritatie, pijn, kloppingen, tintelingen, gevoelloosheid, 
stijfheid, een branderig gevoel, spierzwakte/-vermoeidheid of 
bewegingsbeperking, mag u deze waarschuwingen niet negeren. Raadpleeg 
direct een gekwalificeerde medische hulpverlener. Symptomen zoals deze 
kunnen zijn gekoppeld aan ARSSA's. ARSSA's kunnen pijnlijk zijn en leiden tot 
invaliderende verwondingen aan de zenuwen, spieren, pezen of andere 
lichaamsdelen. Tot voorbeelden van ARSSA's behoren bursitis, tendinitis, 
tendovaginitis, carpaletunnelsyndroom en syndroom van De Quervain1.

Hoewel onderzoekers geen definitieve antwoorden kunnen geven op veel 
vragen over ARSSA's, wordt algemeen aangenomen dat bepaalde factoren zijn 
gekoppeld aan het optreden van ARSSA's, zoals reeds aanwezige medische en 
fysieke omstandigheden, algehele gezondheid, apparatuur en lichaamshouding 
tijdens het werk, frequentie en duur van het werk. In dit hoofdstuk worden 
richtlijnen geboden waarmee u comfortabeler kunt werken en uw risico op 
ARSSA's kan worden verminderd.

Let op Letsel vermijden bij gebruik van de standaard aan het beschermhoesje:

Wees voorzichtig wanneer u de standaard sluit, zodat u uzelf niet prikt.

Hoewel het beschermhoesje van rubber is voorzien om slippen te voorkomen, 
mag u er niet op leunen; de standaard is niet ontworpen om meer gewicht dan 
het systeem zelf te dragen.

Plaats iViz steeds op een effen oppervlak wanneer u de standaard gebruikt.
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Minimaliseer de belasting voor de ogen en nek
Pas het systeem zo aan dat schermverblinding tot een minimum wordt beperkt.

Pas de verlichting in de ruimte aan om de inspanning van de ogen te verminderen.

Houd het systeem op het niveau van de borstkas, kin of ogen om de nek zo weinig mogelijk te belasten.

Ondersteun uw rug tijdens een onderzoek
Gebruik een stoel die uw onderrug ondersteunt en een natuurlijke lichaamshouding bevordert, en zorg 

voor snelle hoogteverstelling op uw werkoppervlak.

Zit of sta altijd rechtop. Vermijd te veel buigen of draaien van de rug.

Minimaliseer reiken en draaien
Gebruik een in de hoogte verstelbaar bed met goed toegankelijke bedieningselementen.

Plaats de patiënt zo dicht mogelijk bij u.

Plaats het ultrasone systeem rechtstreeks voor u.

Kijk naar voren. Vermijd het draaien van uw hoofd of lichaam.

Plaats uw scanarm naast of iets voor uw lichaam.

Ga staan voor moeilijke onderzoeken om zo min mogelijk te hoeven reiken.

Stimuleer comfortabele houdingen voor schouders en armen
Houd uw ellebogen dicht bij uw zij.

Strek uw elleboog niet te veel tijdens het scannen.

Ontspan uw schouders in een horizontale positie.

Ondersteun uw scanarm met een ondersteuningskussen of laat uw arm op het bed rusten.

Vermijd contactdruk door uw arm op scherpe hoeken of randen te laten rusten.

Neem comfortabele houdingen aan 
Houd de pols in een neutrale positie wanneer u het ultrasone systeem vasthoudt. Vermijd het knikken of 

draaien van de pols.

Beperk de duimdruk tot het minimum bij interactie met het met de duim bediende afstelwiel.

Vermijd overmatig gebruik van de duim met het afstelwiel. Leg het zo nodig op een effen oppervlak en 
bedien het afstelwiel met een andere vinger.

Gebruik de hendel van het omhulsel om de nodige grijpkrachten voor controle over het ultrasone systeem 
te verminderen.
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Neem comfortabele houdingen van pols en vingers aan met transducers
Gebruik verschillende grepen wanneer u de transducer vasthoudt, zodat de pols in een rechte (neutrale) 

positie blijft.

Vermijd overmatige grijpkrachten door de transducer losjes in uw vingers te houden.

Beperk het gebruik van een kneepgrip wanneer u de transducer vasthoudt; gebruik zo mogelijk een greep 
met volledige hand (handpalm).

Minimaliseer de langdurige druk die u op de patiënt toepast.

Neem pauze, beweeg en wissel activiteiten af
Beperk de scantijd tot het minimum en neem geregeld een pauze (minstens 15 minuten om de twee uur).

Werk efficiënt door de software- en hardwarefuncties juist te gebruiken.

Wissel van handen wanneer u het ultrasone systeem vasthoudt en bedient.

Blijf in beweging. Vermijd uw lichaam in dezelfde houding te houden door de posities van uw hoofd, nek, 
lichaam, armen en benen te variëren.

Doe gerichte (strek)oefeningen. Gerichte oefeningen kunnen spiergroepen versterken, waardoor ARSSA's 
kunnen worden voorkomen5. Neem contact op met een gekwalificeerde medische hulpverlener om te 
bepalen welke (strek)oefeningen voor u geschikt zijn.

1 Coffin, C.T. (2014). Work-related musculoskeletal disorders in sonographers: A review of causes and types of injury and 
best practices for reducing injury risk. Reports in Medical Imaging, 7, 15-26.

2 Evans, K., Roll, S., & Baker, J. (2009). Work-related musculoskeletal disorders (WRMSD) among registered diagnostic 
medical sonographers and vascular technologists: A representative sample. Journal of Diagnostic Medical Sonography, 
25, 287-299.

3 National Institute for Occupational Safety and Health (2006). Preventing work-related musculoskeletal disorders in 
sonography [DHSS (NIOSH) Publication Number 2006-148]. Cincinnati, OH: Department of Health and Human 
Services.

4 Society of Diagnostic Medical Sonography (2003, May). Industry standard for the prevention of work-related 
musculoskeletal disorders in sonography. Plano, TX.

5 Alaniz, J, & Veile, B.L. (2013). Stretching for sonographers: A literature review of sonographer-reported 
musculoskeletal injuries. Journal of Diagnostic Medical Sonography, 29, 188-190.
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Temperaturen van systeem en transducer
Volg deze richtlijnen inzake temperaturen voor een veilige opslag, lading en hantering.

Elektrische veiligheid
Het systeem voldoet aan IEC 60601-1, inwendig gevoede apparatuur van klasse II, met toegepaste onderdelen 
van het type BF.

Het systeem voldoet aan de normen zoals vermeld in het gedeelte Normen van dit document; zie 'Normen' 
op pagina 145.

WAARSCHUWINGEN  In bepaalde omstandigheden kan de behuizing van het systeem temperaturen 
bereiken die de limieten van IEC 60601-1 voor patiëntcontact overschrijden. 
Verzeker u ervan dat alleen de gebruiker het systeem hanteert. Plaats de iViz-
basiseenheid niet op de patiënt tijdens het gebruik.

De maximumtemperatuur van de scankop van de transducer kan groter zijn dan 
41 °C, maar lager dan 43 °C in contact met de patiënt. Wees extra voorzichtig 
wanneer u de transducer gebruikt op kinderen of andere patiënten die gevoelig 
zijn voor hogere temperaturen.

De handgreep van de transducer kan temperaturen tot 48 °C bereiken, hetgeen 
schadelijk kan zijn voor de patiënt. Raak de huid van de patiënt niet langere tijd 
aan met de handgreep.

Let op Behalve voor het opladen van de accu kan het volledige systeem (inclusief 
omhulsel) werken wanneer de omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 40 °C 
ligt.

De accu kan worden opgeslagen op omgevingstemperaturen tussen -20 °C en 
60 °C.

Laad de accu alleen op wanneer de omgevingstemperatuur tussen 10 °C en 
40 °C ligt.

Als het systeem wordt uitgeschakeld omdat het te warm is, wacht dan 
10 minuten voordat u het opnieuw inschakelt.
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Neem de volgende waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen in acht voor maximale veiligheid.

WAARSCHUWINGEN Houd hete oppervlakken uit de buurt van de patiënt om ongemak of risico's op 
letsel bij de patiënt te voorkomen.

Gebruik het systeem niet in de buurt van ontvlambare gassen of anesthetica om 
het risico op letsel te vermijden. Dit kan explosies tot gevolg hebben.

Open de behuizing van het systeem niet om het risico van elektrische schokken of 
letsel te vermijden. Alle interne aanpassingen en vervangingen, behalve het 
vervangen van de accu, moeten worden gedaan door een bevoegde technicus.

Vermijd het risico van elektrische schokken: 

Zorg ervoor dat geen enkel onderdeel van het iViz-systeem (behalve de 
transducer) de patiënt raakt.

Raak de accupolen van het systeem en de patiënt niet tegelijkertijd aan 
wanneer de voeding is aangesloten op het systeem.

Wanneer u in de handel verkrijgbare randapparatuur op het iViz-systeem aansluit, 
gebruik dan alleen apparaten die op batterijen werken. Om gevaar van elektrische 
schokken te vermijden, mag u geen met netspanning gevoede randapparatuur 
aansluiten op het systeem, behalve indien aanbevolen door FUJIFILM SonoSite. 
Neem contact op met FUJIFILM SonoSite of uw plaatselijke vertegenwoordiger 
voor een lijst met commerciële randapparaten die verkrijgbaar zijn bij of worden 
aanbevolen door FUJIFILM SonoSite.

 Inspecteer regelmatig de voedingsbron, stekkers, kabels en netsnoeren op schade 
om het risico op elektrische schokken en brandgevaar te voorkomen. Zorg ervoor 
dat deze niet zijn beschadigd. 

Om letsel bij de gebruiker/omstanders te voorkomen, moet de transducer van de 
patiënt worden verwijderd voordat u een defibrillatiepuls met hoge spanning 
toepast.

Let op Gebruik het systeem niet als er een foutmelding verschijnt op het beelddisplay: 
noteer de foutcode, neem telefonisch contact op met FUJIFILM SonoSite of uw 
plaatselijke vertegenwoordiger. Schakel het systeem uit door de aan/uit-knop in te 
drukken en ingedrukt te houden totdat het systeem wordt uitgeschakeld.

Voordat u de transducer gebruikt, dient u de transducerkop, -behuizing en -kabel 
te inspecteren. Gebruik de transducer niet indien er sporen van schade zijn.

Alleen gebruiken met voedingen geleverd door FUJIFILM SonoSite.

Gebruik een transducer niet als deze is ondergedompeld voorbij het 
gespecificeerde niveau voor reiniging of desinfectie. Raadpleeg 'De transducer 
reinigen en desinfecteren' op pagina 105.

Houd netsnoeren weg van plaatsen met veel verkeer.
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Classificering elektrische veiligheid 

Veiligheid van apparatuur
Volg deze voorzorgsmaatregelen om uw ultrasone systeem, transducer en accessoires te beschermen.

Apparatuur van klasse II Het ultrasone systeem is ingedeeld als apparatuur van klasse II 
wanneer het door de externe voedingsbron wordt gevoed, en 
inwendig gevoede apparatuur wanneer het wordt gevoed met 
de interne accu (niet aangesloten op de voedingsbron).

Toegepaste onderdelen van 
het type BF

Ultrasone transducers

Let op Overmatig buigen of draaien van kabels kan leiden tot storing of onderbroken 
werking.

Om het risico op oververhitting te voorkomen, mag u de ventilatieopeningen in de 
transducer niet afdekken.

Als enig onderdeel van het systeem onjuist wordt gereinigd of gedesinfecteerd, 
kan dit leiden tot permanente beschadigingen. Voor reinigings- en desinfectie-
instructies raadpleegt u “Neem contact op met de technische ondersteuning 
van FUJIFILM SonoSite voor vragen over onderhoud”. op pagina 96.

Dompel de transducerconnector of -kabel niet in oplossingen onder. 

Gebruik geen oplosmiddelen zoals verdunningsmiddel of benzeen of schurende 
reinigingsmiddelen op enig onderdeel van het systeem.

Verwijder de accu uit het systeem als het systeem waarschijnlijk langere tijd niet 
zal worden gebruikt.

Knoei geen vloeistof op het systeem.

Het iViz-systeem, met inbegrip van alle interne aanpassingen en vervangingen 
(behalve vervanging van de accu) mag alleen onderhouden worden door een 
gekwalificeerde technicus van FUJIFILM SonoSite.
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Veiligheid accu
Neem de volgende voorzorgsmaatregelen om te voorkomen dat de accu barst, ontbrandt of dampen uitstoot 
en persoonlijk letsel of schade aan de apparatuur veroorzaakt:

WAARSCHUWINGEN Controleer periodiek of de accu volledig wordt opgeladen. Vervang de accu als 
deze niet meer volledig kan worden opgeladen.

Verzend een beschadigde accu niet zonder instructies van de technische 
ondersteuning van FUJIFILM SonoSite.

Veroorzaak geen kortsluiting in de accu door de positieve en negatieve polen 
rechtstreeks op metalen voorwerpen aan te sluiten.

Raak de accupolen niet aan.

Verwarm de accu niet en werp deze niet in een vuur.

Stel de accu niet bloot aan temperaturen lager dan -20 °C of hoger dan 60 °C. 
Houd de accu uit de buurt van vuur en andere hittebronnen.

Laad de accu niet op in de buurt van een hittebron, zoals een vuur of 
verwarming.

Stel de accu niet bloot aan direct zonlicht.

Doorboor de accu niet met een scherp voorwerp, sla niet op de accu en ga er 
niet op staan.

Gebruik beschadigde accu's niet.

Soldeer accu's niet.

De polariteit van de accupolen is vast en kan niet worden verwisseld of 
omgekeerd. Plaats de accu niet met overmatige kracht in het systeem.

Sluit de accu niet aan op een stopcontact.

Blijf de accu niet opladen indien het rode lampje gaat branden op de lader.

Als de accu lekt of een geur afgeeft, haalt u de accu uit de buurt van alle 
mogelijke ontvlambare bronnen.
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Om te voorkomen dat de accu beschadigd raakt en schade aan de apparatuur veroorzaakt, dient u de 
volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

Let op Dompel de accu niet onder in water en laat deze niet nat worden.

Plaat de accu niet in een magnetron of een onder druk staande container.

Als de accu geur of warmte afgeeft, is vervormd of verkleurd of op welke manier dan ook 
abnormaal lijkt tijdens gebruik, opladen of opslag, dient u de accu onmiddellijk te 
verwijderen en het gebruik te staken. Neem contact op met FUJIFILM SonoSite of uw 
plaatselijke vertegenwoordiger als u vragen hebt over de accu.

Gebruik uitsluitend FUJIFILM SonoSite-accu's.

Gebruik de accu niet en laad deze niet op met apparatuur die niet van FUJIFILM SonoSite 
is. Laat de accu alleen op in het iViz-systeem of in de acculader aangeboden door FUJIFILM 
SonoSite.
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Klinische veiligheid

Gevaarlijk materiaal

WAARSCHUWINGEN Controleer alle bevestigingen en aansluitingen om letsel te voorkomen.

Niet-medische (commerciële) monitors zijn niet geverifieerd of gevalideerd 
door FUJIFILM SonoSite op geschiktheid voor diagnose.

Het gebruik van een andere monitor dan de monitor geleverd door 
FUJIFILM SonoSite kan leiden tot beeldvervorming en lagere beeldkwaliteit.

Gebruik de transducer niet met hoogfrequente chirurgische apparatuur om het 
risico op brandwonden te voorkomen. Brandwonden kunnen optreden bij een 
defect in de aansluiting van de hoogfrequente chirurgische neutrale elektrode. 

Gebruik het systeem niet als het systeem onregelmatig of inconsistent gedrag 
vertoont. Onderbrekingen in de scanreeks zijn een teken van een 
hardwarestoring die voorafgaand aan gebruik moet worden gecorrigeerd.

Sommige transducerhulzen bevatten latex van natuurlijk rubber en talk, stoffen 
die bij bepaalde personen allergische reacties kunnen veroorzaken. Controleer 
de etikettering op Let op: dit product bevat natuurrubber-latex, dat 
allergische reacties kan veroorzaken of een soortgelijke vermelding.

Voer ultrasone procedures zorgvuldig uit. Gebruik het ALARA-principe (As Low 
As Reasonably Achievable, zo laag als redelijkerwijs mogelijk is) en volg 
informatie over passend gebruik wat betreft MI en TI.

FUJIFILM SonoSite raadt momenteel niet een specifiek merk akoestische 
afstandsstukken aan. Als een akoestisch afstandsstuk wordt gebruikt, moet het 
een minimale verzwakking (attenuatie) van 0,3 dB/cm/MHz hebben.

WAARSCHUWINGEN Producten en accessoires kunnen gevaarlijke materialen bevatten. Bij het 
afvoeren van deze producten en accessoires dient u milieubewust te handelen 
en te voldoen aan plaatselijke en wettelijke voorschriften voor het afvoeren van 
gevaarlijke materialen.

Het lcd-scherm (liquid crystal display) bevat kwik. Voer het lcd-scherm af 
conform lokale voorschriften. 
Klinische veiligheid 129



Elektromagnetische compatibiliteit
Het ultrasone systeem is getest en voldoet aan de limieten van elektromagnetische compatibiliteit (EMC) voor 
medische hulpmiddelen volgens IEC 60601-1-2:2007 en IEC 60601-1-2:2014. Deze limieten zijn bedoeld om 
een redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke interferentie in een gangbare medische installatie.

Het iViz ultrasone systeem is geschikt voor de professionele gezondheidszorg volgens 60601-1-2:2014. Het is 
geschikt voor gebruik in artsenpraktijken, klinieken, ziekenhuizen en andere professionele omgevingen van 
de gezondheidszorg, behalve nabij chirurgische apparatuur met hoge frequentie (HF) en de tegen RF 
afgeschermde ruimte van een ME-systeem voor beeldvorming door magnetische resonantie (MRI) of andere 
omgevingen waar de intensiteit van elektromagnetische storingen hoog is.

WAARSCHUWINGEN Het iViz ultrasone systeem mag niet naast of gestapeld met andere apparatuur 
worden gebruikt. Als een dergelijk gebruik voorkomt, dient u te controleren of 
het iViz ultrasone systeem normaal werkt in die opstelling.

Het iViz ultrasone systeem is uitsluitend bestemd voor gebruik door 
professionele gezondheidswerkers. Het systeem/de uitrusting kan radio-
interferentie veroorzaken en de werking van naburige apparaten verstoren. Het 
kan nodig zijn om beperkende maatregelen te treffen, zoals het systeem anders 
richten, afschermen of verplaatsen.

Let op Voor medische elektrische apparatuur zijn speciale voorzorgsmaatregelen wat 
betreft EMC vereist en deze apparatuur dient volgens deze instructies te worden 
geplaatst en bediend. Draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur kan 
invloed hebben op het ultrasone systeem. Elektromagnetische interferentie 
(EMI) van andere apparatuur of interfererende bronnen kan de werking van het 
ultrasone systeem onderbreken. Tekenen van verstoringen zijn onder andere 
verminderde beeldkwaliteit of vertekende beelden, onregelmatige waarden, 
niet-werkende apparatuur of ander onjuist functioneren. Als deze tekenen 
optreden, dient u de locatie te onderzoeken om de verstoringsbron te bepalen 
en de volgende acties te ondernemen om de bron(nen) te verwijderen.
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Schakel apparatuur in de nabijheid uit en aan om verstorende apparatuur te 
isoleren.

Oriënteer verstorende apparatuur opnieuw of verplaats deze.

Verhoog de afstand tussen verstorende apparatuur en uw ultrasone 
systeem.

Beheer het gebruik van frequenties nabij de frequenties van het ultrasone 
systeem.

Verwijder apparatuur die gevoelig is voor EMI.

Verlaag het vermogen van interne bronnen binnen het beheer van uw 
instelling (zoals oproepsystemen).

Breng labels aan op apparatuur die gevoelig is voor EMI.

Leid klinisch personeel op om mogelijke EMI-gerelateerde problemen te 
herkennen.

Voorkom of verminder EMI door middel van technische oplossingen (zoals 
afscherming).

Beperk het gebruik van persoonlijke communicatiemiddelen (mobiele 
telefoons, computers) in omgevingen met apparaten die gevoelig zijn voor 
EMI.

Deel relevante informatie over EMI met anderen, vooral bij het evalueren van 
aankopen van nieuwe apparatuur die EMI kan uitzenden.

Schaf medische apparatuur aan die voldoet aan de EMC-normen van IEC 
60601-1-2.

Gebruik uitsluitend accessoires en randapparatuur die door FUJIFILM SonoSite 
worden aangeraden om het risico van verhoogde elektromagnetische emissies 
of verminderde immuniteit te voorkomen. Het op het ultrasone systeem 
aansluiten van accessoires en randapparatuur die niet door FUJIFILM SonoSite 
worden aangeraden, kan leiden tot een storing in uw ultrasone systeem of 
andere medische elektrische apparatuur in uw omgeving. Neem contact op met 
FUJIFILM SonoSite of uw plaatselijke vertegenwoordiger voor een lijst met 
accessoires en randapparatuur die verkrijgbaar zijn bij of worden aanbevolen 
door FUJIFILM SonoSite. Raadpleeg de accessoirehandleiding van FUJIFILM 
SonoSite.
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Draadloze overdracht
iViz is ontworpen en getest conform de essentiële vereisten en andere relevante vereisten van de R&TTE-
richtlijn (1999/5/EG).

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Bediening is onderhevig aan de volgende twee 
voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit apparaat moet alle 
ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking kan veroorzaken.

Het iViz ultrasone systeem bevat een gecombineerde IEEE 802.11 a/b/g/n draadloze LAN plus Bluetooth 4.0 
zender. De zender kan uitzenden in de banden 2412–2484 GHz en 5180–5925 GHz. In de band 2412–2484 GHz 
heeft de zender de capaciteit van CCK, OFDM, MCS0, MCS3, MCS5, MCS7, MCS8, MCS11, MCS11, MCS13 en 
MCS15 bij HT20-modulaties. Voor de banden 5180–5925 GHz heeft de zender de capaciteit van OFDM, MCS0, 
MCS3, MCS5, MCS7, MCS8, MCS11, MCS13 en MCS15 bij HT20. De maximale ERP is 17,9 dBm.

Elektrostatische ontlading

Scheidingsafstand

WAARSCHUWING Als het iViz-systeem werkt met accuvermogen, kan het gevoelig zijn voor ESD en 
uitgeschakeld worden bij lage immuniteitsniveaus (voor luchtontlading). Hoewel 
dit gedrag het systeem niet beschadigt en ook niet leidt tot gegevensverlies, moet 
u het systeem weer inschakelen, een taak die de therapie van de patiënt kan 
onderbreken of vertragen.

Let op Elektrostatische ontlading (ESD), of statische schok, is een natuurlijk fenomeen. ESD 
komt vaak voor onder lage vochtigheidsomstandigheden, zoals in ruimtes met 
verwarming of airconditioning. ESD is een ontlading van elektrische energie van 
een geladen lichaam naar een minder geladen of niet-geladen lichaam. De mate 
van ontlading kan significant genoeg zijn om een transducer of ultrasoon systeem 
te beschadigen. De volgende voorzorgsmaatregelen kunnen helpen ESD te 
verminderen: antistatische spray op vloerbedekking en linoleum en de 
aanwezigheid van antistatische matten.

WAARSCHUWING Draagbare RF-communicatieapparatuur (inclusief randapparaten zoals 
antennekabels en externe antennes) mogen niet dichter dan 30 cm bij eender welk 
onderdeel van het iViz ultrasone systeem worden gebruikt, met inbegrip van 
kabels gespecificeerd door de fabrikant. Anders kunnen de prestaties van deze 
apparatuur verminderen.
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Het iViz ultrasone systeem is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin de 
uitgestraalde radiofrequente (RF) storing wordt beheerst. De klant of gebruiker van het iViz ultrasone systeem 
kan helpen om elektromagnetische storing te voorkomen door een minimale afstand aan te houden tussen 
draagbare en mobiele RF-communicatieapparatuur (zenders) en het iViz ultrasone systeem, volgens de 
hieronder gegeven aanbevelingen in overeenstemming met het maximale uitgangsvermogen van de 
communicatieapparatuur.

Compatibele accessoires en randapparatuur
FUJIFILM SonoSite heeft het iViz ultrasone systeem met de volgende accessoires en randapparatuur getest en 
heeft de naleving van de vereisten van IEC60601-1-2:2007 en IEC60601-1-2:2014 aangetoond. 

U kunt deze FUJIFILM SonoSite-accessoires en randapparatuur van derden gebruiken met het iViz ultrasone 
systeem. 

Tabel 11-5: Scheidingsafstand

Nominaal maximaal 
vermogen van de 

zender 
Watt

Scheidingsafstand volgens de frequentie van de zender 
m

150 kHz tot 80 MHz
d=1,2 √P

80 MHz tot 800 MHz
d=1,2 √P

800 MHz tot 2,5 GHz
d=2,3 √P

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Voor zenders waarvan het maximale uitgangsvermogen hierboven niet is vermeld, kan de aanbevolen 
scheidingsafstand (d) in meter (m) worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de 
frequentie van de zender, waarbij P het nominale maximale uitgangsvermogen van de zender in watt (W) is 
volgens de fabrikant van de zender.

WAARSCHUWINGEN Gebruik van de accessoires met andere medische systemen dan het iViz 
ultrasone systeem kan leiden tot verhoogde emissies of verminderde 
immuniteit van het medische systeem.

Het gebruik van accessoires die niet worden vermeld, kan leiden tot 
verhoogde emissies of verminderde immuniteit van het ultrasone systeem.
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Richtlijnen en verklaring van de fabrikant

Accessoires en randapparatuur die compatibel zijn met het iViz ultrasone systeem

Beschrijving Maximale kabellengte

iViz-basiseenheid Zonder kabel

iViz-accu Zonder kabel

iViz USB-lader 1,5 m

iViz-beschermhoesje Zonder kabel

P21v-transducer 1,2 m

Accucompartimentlader Zonder kabel

iViz dubbel laadstation Zonder kabel

AC/DC-accuvoeding voor 
acculader

AC-snoerlengte = 1,8 m
DC-kabellengte = 1,9 m

Micro-USB-station Zonder kabel

WAARSCHUWING Andere apparatuur, zelfs apparatuur die voldoet aan de ClSPR-vereisten voor 
emissies, kunnen interfereren met het iViz ultrasone systeem.

Tabel 11-6: Verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische emissies (IEC60601-1-2:2007, IEC 
60601-1-2:2014)

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving 

RF-emissies 
ClSPR 11

Groep 1

Het iViz ultrasone systeem gebruikt alleen RF-energie voor de interne 
werking. De RF-emissie is daarom zeer gering en het is 
onwaarschijnlijk dat deze storing veroorzaakt in elektronische 
apparatuur in de omgeving van de generator.

RF-emissies 
ClSPR 11

Klasse A 
(iViz 
acculader)

De iViz-acculader is geschikt voor gebruik in alle gebouwen, 
uitgezonderd van woningen en gebouwen die rechtstreeks zijn 
aangesloten op het openbare elektriciteitsnet.

Klasse B 
(iViz ultrasoon 
systeem 
uitgezonderd 
acculader)

Het iViz ultrasoon systeem (exclusief acculader) is geschikt voor 
gebruik in alle gebouwen, met inbegrip van woningen en gebouwen 
die rechtstreeks zijn aangesloten op het openbare elektriciteitsnet.
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Harmonische 
emissies 
IEC 61000-3-2

Klasse A

Spanningsfluctu
aties en 
flikkeringen 
IEC 61000-3-3

Voldoet

Tabel 11-6: Verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische emissies (IEC60601-1-2:2007, IEC 
60601-1-2:2014)

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving 
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Het systeem is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving.

Tabel 11-7: Verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit (IEC 60601-1-2:2007)

Immuniteitstest Testniveau IEC 
60601 Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving

Elektrostatische 
ontlading (ESD) 
IEC 61000-4-2

± 2,0 KV, ± 4,0 KV, 
± 6,0 KV contact 
± 2,0 KV, ± 4,0 KV, 
± 8,0 KV lucht

± 2,0 KV, ± 4,0 KV, 
± 6,0 KV contact
± 2,0 KV, ± 4,0 KV, 
± 8,0 KV lucht

De vloerbedekking moet bestaan 
uit hout, beton of keramische 
tegels. Als vloeren zijn bedekt met 
synthetisch materiaal, moet de 
relatieve vochtigheid ten minste 
30% zijn.

Snelle elektrische 
overgangsstroom/
burst IEC 61000-4-4

N.v.t. N.v.t. Zie voetnoot1

Stroomstoot 
IEC 61000-4-5

N.v.t. N.v.t. Zie voetnoot1

Spanningsval, korte 
onderbrekingen en 
spanningsfluctuatie
s in de 
stroomtoevoerlij-
nen IEC 61000-4-11

N.v.t. N.v.t. Zie voetnoot1

Door netfrequentie 
opgewekt 
magnetisch veld 
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Als vertekeningen van het beeld 
optreden, kan het noodzakelijk zijn 
om het FUJIFILM SonoSite ultrasone 
systeem verder van de bronnen van 
door netfrequentie opgewekte 
magnetische velden te verplaatsen 
of magnetische afscherming te 
plaatsen. Het door netfrequentie 
opgewekte magnetische veld dient 
te worden gemeten in de beoogde 
plaats van installatie om te 
garanderen dat dit veld voldoende 
laag is.
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Geleide RF 
IEC 61000-4-6

3 Vrms 
150 kHz tot 80 MHz

3 Vrms 

Draagbare en mobiele 
radiofrequentiecommunicatieappar
atuur (RF-communicatieapparatuur) 
mag niet dichter bij enig deel van 
het FUJIFILM SonoSite ultrasone 
systeem, inclusief de kabels, 
gebruikt worden dan de 
aanbevolen scheidingsafstand 
berekend aan de hand van de 
formule die van toepassing is op de 
frequentie van de zender.
Aanbevolen scheidingsafstand
d = 1,2 √P  

Uitgezonden RF 
IEC 61000-4-3

3 Vim 
80 MHz tot 2,5 GHz

3 V/m

d = 1,2 √P
80 MHz tot 800 MHz
d = 2,3 √P 
800 MHz tot 2,5 GHz
Waarbij P het maximale nominale 
uitgangsvermogen van de zender in 
watt (W) is volgens de fabrikant van 
de zender en d de aanbevolen 
scheidingsafstand in meter (m) is.
De door vaste RF-zenders 
uitgestraalde veldsterkte, zoals 
vastgesteld door 
elektromagnetische meting van de 
locatie, dient lager te zijn dan het 
compliantieniveau in elk 
frequentiebereik2.
Er kan storing optreden in de 
omgeving van apparatuur die van 
onderstaand symbool is voorzien:

(IEC 60417 nr. 417-IEC-5140: “Bron 
van niet-ioniserende straling”)

Tabel 11-7: Verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit (IEC 60601-1-2:2007)

Immuniteitstest Testniveau IEC 
60601 Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving
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1. Het iViz-systeem levert alleen essentiële prestaties tijdens ultrasone beeldvorming voor diagnose en door zijn 
ontwerp is dit alleen mogelijk met accuvermogen. Met het iViz-systeem kan niet gescand worden wanneer het is 
aangesloten op wisselstroom via een AC-adapter. Aangezien er geen essentiële prestaties worden geleverd 
wanneer het iViz-systeem werkt op wisselstroom, zijn de criteria voor beoordeling van vermindering van 
essentiële prestaties niet van toepassing. Het testen van de immuniteit op het iViz-systeem is daarom niet van 
toepassing voor de volgende immuniteitstests met wisselstroomvoeding (snelle elektrische overgangsstromen 
(EFT)/burst, stroomstoot, spanningsval, korte onderbrekingen en fluctuaties).

2. Binnen het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte minder zijn dan 3 V/m.

Tabel 11-8: Verklaringen van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit (IEC 60601-1-2:2014)

Immuniteitstest Testniveau IEC 
60601-1-2 Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving

Elektrostatische 
ontlading (ESD) 
IEC 61000-4-2

+8 kV contact
+2 kV, +4 kV, +8 kV, 
+15 kV lucht

+2 kV, +4 kV, +8 kV 
contact
+2 kV, +4 kV, +8 kV, 
+15 kV lucht

De vloerbedekking moet bestaan 
uit hout, beton of keramische 
tegels. Als vloeren zijn bedekt met 
synthetisch materiaal, moet de 
relatieve vochtigheid ten minste 
30% zijn.

Snelle elektrische 
overgangsstroom/
burst IEC 61000-4-4

N.v.t.1 N.v.t.1 N.v.t.1

Stroomstoot 
IEC 61000-4-5 N.v.t.1 N.v.t.1 N.v.t.1

Spanningsval 
IEC 61000-4-11 N.v.t.1 N.v.t.1 N.v.t.1

Spanningsonder-
brekingen 
IEC 61000-4-11

N.v.t.1 N.v.t.1 N.v.t.1

Netfrequentie (50/
60 Hz) magnetisch 
veld
IEC 61000-4-8

30 A/m 30 A/m

Als vertekeningen van het beeld 
optreden, kan het noodzakelijk zijn 
om het iViz ultrasone systeem van 
FUJIFILM SonoSite verder van de 
bronnen van door netfrequentie 
opgewekte magnetische velden te 
verplaatsen of magnetische 
afscherming te plaatsen. Het door 
netfrequentie opgewekte 
magnetische veld dient te worden 
gemeten in de beoogde plaats van 
installatie om te garanderen dat dit 
veld voldoende laag is.
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Geleide RF 
IEC 61000-4-6

3 Vrms
150 kHz tot 80 MHz
Buiten ISM-banden

3 Vrms

Draagbare en mobiele 
radiofrequentiecommunicatieappar
atuur (RF-communicatieapparatuur) 
mag niet dichter bij enig deel van 
het iViz ultrasone systeem van 
FUJIFILM SonoSite, inclusief de 
kabels, gebruikt worden dan de 
aanbevolen scheidingsafstand 
berekend aan de hand van de 
formule die van toepassing is op de 
frequentie van de zender. 
Aanbevolen scheidingsafstand
D=1,2 √P

6 Vrms
150 kHz tot 80 MHz
ISM-banden

6 Vrms D=2,0 √P

6 Vrms
150 kHz tot 80 MHz
Amateurradioban-
den

6 Vrms
D=2,0 √P
Thuiszorgomgeving

Tabel 11-8: Verklaringen van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit (IEC 60601-1-2:2014)

Immuniteitstest Testniveau IEC 
60601-1-2 Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving
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1. Het iViz-systeem levert alleen essentiële prestaties tijdens ultrasone beeldvorming voor diagnose en door zijn 
ontwerp is dit alleen mogelijk met accuvermogen. Met het iViz-systeem kan niet gescand worden wanneer het is 
aangesloten op wisselstroom via een AC-adapter. Aangezien er geen essentiële prestaties worden geleverd 
wanneer het iViz-systeem werkt op wisselstroom, zijn de criteria voor beoordeling van vermindering van 
essentiële prestaties niet van toepassing. Het testen van de immuniteit op het iViz-systeem is daarom niet van 
toepassing voor de volgende immuniteitstests met wisselstroomvoeding (snelle elektrische overgangsstromen 
(EFT)/burst, stroomstoot, spanningsval, korte onderbrekingen en fluctuaties).

2. Binnen het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moet de veldsterkte minder zijn dan 3 V/m.

Uitgezonden RF
IEC 61000-4-3

3V/m
80 MHz tot 2,7 GHz

3V/m

D=1,2 √P
80 MHz tot 800 MHz
D=2,3 √P
800 MHz tot 2,7 GHz

Waarbij P het maximale nominale 
uitgangsvermogen van de zender in 
watt (W) is volgens de fabrikant van 
de zender en d de aanbevolen 
scheidingsafstand in meter (m) is.
De door vaste RF-zenders 
uitgestraalde veldsterkte, zoals 
vastgesteld door 
elektromagnetische meting van de 
locatie, dient lager te zijn dan het 
compliantieniveau in elk 
frequentiebereik2.
Er kan storing optreden in de 
omgeving van apparatuur die van 
onderstaand symbool is voorzien:

(IEC 60417 nr. 417-IEC-5140: “Bron 
van niet-ioniserende straling”)

Velden in de 
nabijheid van 
draadloze 
communicatieappa
ratuur

Volgens 60601-1-
2:2014, tabel 9

Volgens 60601-1-
2:2014, tabel 9

Tabel 11-8: Verklaringen van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit (IEC 60601-1-2:2014)

Immuniteitstest Testniveau IEC 
60601-1-2 Nalevingsniveau Elektromagnetische omgeving
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FCC-waarschuwing: wijzigingen of aanpassingen die niet expliciet zijn goedgekeurd door de partij die 
verantwoordelijk is voor naleving, kan de bevoegdheid van de gebruiker om de apparatuur te bedienen, 
teniet doen.

Dit apparaat voldoet aan 15.247 802.11 bgn Bluetooth LE van de FCC-regels. Bediening is onderhevig aan de 
volgende twee voorwaarden:

Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken.

Dit apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die ongewenste werking 
kan veroorzaken.

Vereisten voor immuniteitstests
Het iViz ultrasone systeem voldoet aan de vereisten voor essentiële prestaties die worden vermeld in 
IEC 60601-1-2 en IEC 60601-2-37. Resultaten van immuniteitstests tonen aan dat het iViz ultrasone systeem 
voldoet aan deze vereisten en vrij is van het volgende:

Ruis op een golfvorm, artefacten op of vertekeningen van een beeld of fouten in een weergegeven 
numerieke waarde die niet kunnen worden toegewezen aan fysiologische effecten en die een diagnose 
kunnen veranderen

Weergave van onjuiste numerieke waarden die worden geassocieerd met de uit te voeren diagnose

Weergave van onjuiste veiligheidsgerelateerde indicaties

Productie van onbedoelde of overmatige ultrasone output

Productie van ongewenste of overmatige oppervlaktetemperatuur van transducers

Productie van ongewenste of ongecontroleerde bewegingen van transducers die zijn bedoeld voor 
intracorporaal gebruik

WAARSCHUWING Het iViz-systeem is getest op de vermelde vereisten inzake immuniteit; 
elektromagnetische storingen boven de geteste niveaus kunnen leiden tot verlies 
of vermindering van essentiële prestaties. Een of meer van de zes vermelde items 
kunnen waargenomen worden indien overmatige elektromagnetische storingen 
optreden (het iViz-systeem is dus mogelijk niet gevrijwaard van de zes opgesomde 
items). 
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iViz-labelsymbolen
De volgende symbolen worden gebruikt op de producten, verpakkingen en containers.  

Symbool Definitie


0086

Apparaat van klasse 1 dat moet worden geverifieerd door het betreffende 
orgaan voor sterilisatie- of metingsfuncties, of apparaat van klasse IIa, IIb of III 
dat moet worden geverifieerd of gecontroleerd door het betreffende orgaan 
volgens van toepassing zijnde bijlage(n) van 93/42/EEG.

Let op, raadpleeg de gebruikershandleiding.

Apparaat voldoet aan de relevante Australische regelgevingen voor 
elektronische apparatuur.

Catalogusnummer.

Gescheiden van ander huishoudelijk afval inzamelen (raadpleeg Europese 
richtlijn 93/86/EEG). Raadpleeg plaatselijke voorschriften voor het afvoeren.

Recycling golfkarton.

Fabrikant.

Niet nat laten worden.

Niet meer dan 10 hoog stapelen.

Apparaat voldoet aan de relevante FCC-regelgevingen voor elektronische 
apparatuur.

Breekbaar.

REF
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Recycling papier.

Serienummer, type controlenummer.

Temperatuurlimiet.

Limiet atmosferische druk.

Vochtigheidslimiet.

Bevat kwik. LCM's bevatten een kleine hoeveelheid vloeibaar kristal en kwik. 
Volg de plaatselijke verordeningen of voorschriften voor verwijdering op.

Volg de gebruiksaanwijzing.

Een verplichte actie dat de gebruiker de bijbehorende documentatie zal lezen 
voor meer informatie.

UL-productcertificering. Het product of bedrijf voldoet aan de strenge normen 
voor productveiligheid.

Niet-ioniserende elektromagnetische straling. Wordt gebruikt om een 
algemeen verhoogd, mogelijk schadelijk niveau van niet-ioniserende straling 
aan te geven of om aan te geven dat apparaten of systemen (bijvoorbeeld op 
het gebied van medische elektronica) RF-zenders bevatten of bedoeld gebruik 
maken van elektromagnetische energie voor diagnose of behandeling.

Opmerking: in geval van toepassing in een waarschuwingsbord zullen de regels 
van ISO 3864 worden opgevolgd.

Symbool Definitie

SN
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Specificaties 

Afmetingen

Systeem (zonder behuizing)
Length: 183.1 mm

Width: 116.5 mm

Height: 26.9 mm

Systeem (met behuizing)
Lengte: 241,3 mm

Breedte: 123,0 mm

Hoogte: 28,6 mm

Display
Lengte: 161,87 mm

Breedte: 104,52 mm

Diagonaal: 177,8 mm

Omgevingslimieten

Gebruik (systeem, accu en transducer)
10 – 40 °C, 15 – 95% RV

700 tot 1060 hPa (0,7 tot 1,05 ATM)

Bedrijfsmodus:

Continu 

Verzending en opslag (systeem en transducer)
-20 – 60 °C, 15 – 95% RV

500 tot 1060 hPa (0,5 tot 1,05 ATM)

Opmerking De limieten voor temperatuur, druk en vochtigheid zijn alleen van toepassing 
op het ultrasone systeem, de transducers en de accu.
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Verzending en opslag (accu)
-20 – 60 °C, 15 – 95% RV (Bij opslag langer dan 30 dagen, bewaren op of onder kamertemperatuur.)

500 tot 1060 hPa (0,5 tot 1,05 ATM)

Elektrische specificaties
USB-lader ON P19927

Ingang: 100 – 240 VAC, 0,1 – 0,3 A, 50/60 Hz

Uitgang: 5 VDC, 2 A max; 10 W max.

Klasse II, continu bedrijf. 

Accuspecificaties
Accupak: Li-ion oplaadbaar, 7,4 V, 2,0 Ah (14,8 Wh).

Gebruiksduur varieert, afhankelijk van de beeldvormingsmodus en helderheid van het display.

Specificaties van de apparatuur

Normen

Normen voor elektrische veiligheid
ANSI/AAMI ES60601-1:2005/(R) 2012 en A1:2012 - Medische elektrische apparatuur, Deel 1: Algemene 
vereisten voor basisveiligheid en essentiële prestaties (geconsolideerde editie 3.1).

CAN/CSA C22.2 nr. 60601-1:2014 (editie 3.1) - Medische elektrische apparatuur, Deel 1: Algemene vereisten 
voor basisveiligheid en essentiële prestaties.

IEC 60601-1:2012 (editie 3.1) - Medische elektrische apparatuur, Deel 1: Algemene vereisten voor 
basisveiligheid en essentiële prestaties.

IPX-7 (waterdichte 
apparatuur)

Ultrasone transducers (behalve de connector)

Niet AP/APG Het ultrasoon systeem, inclusief de voeding en randapparatuur 
zijn niet geschikt voor gebruik in aanwezigheid van 
ontvlambare anesthetica.
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IEC 60601-2-37:2007 - Medische elektrische apparatuur - Deel 2-37: Bijzondere eisen voor de basisveiligheid 
en essentiële prestaties van ultrasone medische diagnostische en bewakingsapparatuur.

IEC 61157:1992 – Standaardmethode voor het rapporteren van het akoestische vermogen van medische 
diagnostische ultrasone apparatuur.

JIS T0601-1:2013 (3e editie), Japanese Industrial Standard, Algemene vereisten voor veiligheid van medische 
elektrische apparatuur. 

Classificering EMC-normen
CISPR 11, Internationale Elektrotechnische Commissie, Speciale internationale commissie voor radio-
interferentie. Industriële, wetenschappelijke en medische (ISM) apparatuur—Kenmerken radiofrequente 
verstoringen—Beperkingen en meetmethoden. Classificatie voor het ultrasone systeem en de accessoires 
wanneer samen geconfigureerd: groep 1, klasse B.

IEC 60601-1-2: 2007 – Medische elektrische apparatuur – Deel 1-2: Algemene vereisten voor basisveiligheid en 
essentiële prestaties – Secundaire norm: Elektromagnetische compatibiliteit – Vereisten en tests.

Akoestische normen
NEMA UD 2-2004, Norm voor akoestisch uitgangsvermogen voor diagnostische ultrasone apparatuur.

IEC 60601-2-37: 2007, Medische elektrische apparatuur – Deel 2-37: bijzondere vereisten voor de veiligheid 
van ultrasone medische diagnostische en bewakingsapparatuur.

IEC 62359:2010 - Ultrasoon – veldkarakterisering – Testmethoden voor de bepaling van thermische en 
mechanische indexen gerelateerd aan medische diagnostische ultrasone velden.

Bio-compatibiliteitsnormen
AAMI/ANSI/ISO 10993-1:2009, Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen – Deel 1: Beoordeling en 
tests (2009). 

AAMI/ANSI/ISO 10993-5, Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen – Deel 5: Tests voor in vitro-
cytotoxiciteit (2009).

AAMI/ANSI/ISO 10993-10, Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen – Deel 10: Beproevingen voor 
het opsporen van irritatie en huidgevoeligheid (2002).

Normen voor apparatuur luchtvaart
RTCA DO-160G, Radio Technical Commission for Aeronautics, Milieu-omstandigheden en testprocedure voor 
luchtvaartapparatuur, Sectie 21.0 Emissie van radiofrequentie-energie, categorie B. 118.
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DICOM-norm
NEMA PS 3.15, Digitale beeldvorming en communicatie binnen de geneeskunde (DICOM) – Deel 15: 
Veiligheids- en systeembeheerprofielen.

Beveiligings- en privacynormen
Health Insurance and Portability and Accountability Act (Amerikaanse wet met betrekking tot 
zorgverzekering, overdraagbaarheid en verantwoordelijkheid) (HIPAA).

45 CFR 160, Algemene administratieve vereisten.

45 CFR 164, Beveiliging en privacy.

IEC TR 80001-2-2, Toepassing van risicobeheer voor netwerken die medische apparatuur bevatten - deel 2-2: 
gids voor het bekendmaken en meedelen van veiligheidsbehoeften, -risico's en -controles van medische 
apparatuur (2012).

Normen voor draadloze verbinding

VS
FCC15.247:2015 

FCC2.1093:2015

Europa
EN 301 893 

EN 300 328 

EN 62311:2008

EN 62209-2

Australië/Nieuw-Zeeland
AS/NZS 4268 - RCM
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Hoofdstuk 12: Akoestisch vermogen
Dit hoofdstuk bevat informatie over het ALARA-principe (As Low As Reasonably Achievable, zo laag als 
redelijkerwijs mogelijk is), de vermogensweergavenorm en tabellen voor akoestisch vermogen en 
akoestische intensiteit. Deze informatie is van toepassing op het ultrasone systeem, de transducer, accessoires 
en randapparatuur.

ALARA-principe
ALARA is de richtlijn voor het gebruik van diagnostisch ultrageluid. Echografisten en andere gekwalificeerde 
gebruikers van het ultrasone systeem bepalen met behulp van gezond verstand en inzicht de blootstelling die 
'zo laag als redelijkerwijs mogelijk is'. Er is geen set met regels om voor elke situatie de juiste blootstelling te 
bepalen. De gekwalificeerde gebruiker van ultrageluid bepaalt de meest geschikte manier om blootstelling 
laag te houden en biologische effecten tot een minimum te beperken, terwijl een diagnostisch onderzoek 
wordt verkregen.

Er is grondige kennis vereist van de beeldvormingsmodi, de mogelijkheden van de transducer, de instelling 
van het systeem en de scantechniek. De beeldvormingsmodus bepaalt de aard van de ultrasoonbundel. Een 
stationaire straal leidt tot meer geconcentreerde blootstelling dan een gescande bundel, waarbij blootstelling 
meer over het oppervlak wordt verdeeld. De mogelijkheden van de transducer zijn afhankelijk van de 
frequentie, doordringing, resolutie en het gezichtsveld. De standaardsysteemvoorinstellingen worden bij het 
begin van elke nieuwe patiënt opnieuw ingesteld. De systeeminstellingen tijdens het onderzoek worden 
bepaald door de scantechniek van de gekwalificeerde gebruiker van het ultrasone systeem in combinatie met 
de variabiliteit van patiënten.

Tot de variabelen die bepalen hoe de gekwalificeerde gebruiker van het ultrasone systeem het ALARA-
principe toepast, behoren de lichaamsgrootte van de patiënt, de locatie van het bot ten opzichte van het 
brandpunt, de verzwakking in het lichaam en de blootstellingstijd aan ultrageluid. Met name de 
blootstellingstijd is een nuttige variabele omdat de gekwalificeerde gebruiker van het ultrasone systeem deze 
kan controleren. De mogelijkheid om de blootstelling in de loop van de tijd te beperken, ondersteunt het 
ALARA-principe.

ALARA-principe toepassen
De beeldvormingsmodus van het systeem, die door de gebruiker van het ultrasone systeem wordt 
geselecteerd, wordt bepaald door de vereiste diagnostische informatie. 2D-beeldvorming levert anatomische 
informatie; CPD-beeldvorming biedt informatie over de energie of amplitudesterkte van het Doppler-signaal 
in de loop van de tijd op een bepaalde anatomische locatie en wordt gebruikt om de aanwezigheid van 
bloedstroom te detecteren; kleurenbeeldvorming levert informatie over de energie of amplitudesterkte van 
het Doppler-signaal in de loop van de tijd op een bepaalde anatomische locatie en wordt gebruikt om de 
aanwezigheid, snelheid en richting van bloedstroom te detecteren; Tissue Harmonic Imaging gebruikt hogere 
ontvangen frequenties om onduidelijkheid en artefacten te verminderen en resolutie op het 2D-beeld te 
verbeteren. Als de gekwalificeerde gebruiker van het ultrasone systeem de aard van de gebruikte 
beeldvormingsmodus begrijpt, kan het ALARA-principe beter worden toegepast.
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Passend gebruik van ultrageluid betekent het beperken van ultrageluid tot situaties waarin het medisch 
nuttig is en het beperken van blootstelling van de patiënt tot het laagste ultrasone vermogen gedurende de 
kortst mogelijke tijd die nodig is om geaccepteerde diagnostische resultaten te verkrijgen. Hoewel er geen 
directe gebruikersbedieningselementen voor akoestisch vermogen zijn, kunnen gebruikers het akoestische 
vermogen indirect regelen door de diepte te variëren. Beslissingen die passend gebruik ondersteunen, zijn 
gebaseerd op het type patiënt, het onderzoekstype, de geschiedenis van de patiënt, het gemak of de 
moeilijkheid van het verkrijgen van diagnostisch nuttige informatie en mogelijk plaatselijke verhitting van de 
patiënt wegens de oppervlaktetemperatuur van de transducer. Zie 'Stijging van de 
oppervlaktetemperatuur van de transducer' op pagina 154. Als het hulpmiddel slecht functioneert, zijn er 
redundante bedieningselementen die het vermogen van de transducer begrenzen. Dit wordt bereikt door 
een elektrisch ontwerp waarmee zowel de stroom als de spanning van de voeding naar de transducer worden 
beperkt.

De echografist gebruikt de systeembedieningselementen om de beeldkwaliteit af te stellen en het ultrasone 
vermogen te beperken. De systeembedieningselementen zijn onderverdeeld in drie categorieën met 
betrekking tot vermogen: bedieningselementen die het vermogen direct beïnvloeden, bedieningselementen 
die het vermogen indirect beïnvloeden en ontvangerbedieningselementen.

Directe en indirecte bedieningselementen en ontvangerbedieningselementen
Directe bedieningselementen Het systeem heeft geen direct gebruikersbedieningselement voor vermogen. 
In plaats daarvan is het systeem zo ontworpen dat het vermogen automatisch wordt aangepast om voor alle 
beeldvormingsmodi te garanderen dat akoestische en thermische limieten niet worden overschreden. Omdat 
er geen direct gebruikersbedieningselement is voor vermogen, dient de echografist te vertrouwen op het 
regelen van de blootstellingsduur en scantechniek om het ALARA-principe toe te passen.

Voor alle beeldvormingsmodi wordt de temporaalgemiddelde spatiële-piekintensiteit (ISPTA) van 720 mW/
cm2 niet overschreden. Bij sommige transducers in sommige beeldvormingsmodi kunnen de mechanische 
index (MI) en thermische index (TI) waarden groter dan 1,0 overschrijden. Gebruikers van het ultrasone 
systeem kunnen de MI- en TI-waarden aan de rechterzijde van de klinische monitor bewaken en aan de hand 
daarvan het ALARA-principe toepassen. Raadpleeg BS EN 60601-2-37:2001: bijlage HH voor meer informatie 
over MI en TI.

Indirecte bedieningselementen De bedieningselementen die vermogen indirect beïnvloeden zijn 
bedieningselementen waarmee de beeldvormingsmodus, stilzetten en diepte worden geregeld. De 
beeldvormingsmodus bepaalt de aard van de ultrasoonbundel. Stilzetten stopt al het ultrasone vermogen, 
maar het laatste beeld blijft op het scherm weergegeven. Stilzetten kan worden gebruikt door de gebruiker 
van het ultrasone systeem om blootstellingsduur te beperken bij het bestuderen van een beeld en het 
houden van de positie van een sonde tijdens een scan. Sommige bedieningselementen, zoals diepte, tonen 
een ruwe overeenkomst met het vermogen en kunnen worden gebruikt om MI of TI indirect te verminderen. 
Voor meer informatie over MI en TI raadpleegt u 'Richtlijnen voor het verminderen van MI en TI' op 
pagina 151 of AIUM Medical Ultrasound Safety, 3de editie.

Ontvangerbedieningselementen De ontvangerbedieningselementen zijn de bedieningselementen voor 
versterking. Ontvangerbedieningselementen beïnvloeden het vermogen niet. Deze dienen, indien mogelijk, 
te worden gebruikt om beeldkwaliteit te verbeteren voordat bedieningselementen worden gebruikt die het 
vermogen direct of indirect beïnvloeden.
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Akoestische artefacten
Een akoestisch artefact is informatie, die in een beeld aan- of afwezig is en die de vastgelegde structuur of flow 
niet juist weergeeft. Er zijn nuttige artefacten die helpen bij diagnoses en artefacten die de juiste interpretatie 
belemmeren. Voorbeelden van artefacten zijn schaduwen, doorgaande transmissies, aliasing, nagalm en 
komeetstaarten. 

Raadpleeg de volgende referentie voor meer informatie over het detecteren en interpreteren van akoestische 
artefacten:

Kremkau, Frederick W. Diagnostic Ultrasound: Principles and Instruments. 7th ed., W. B. Saunders Company, 
(Oct. 17, 2005).

Richtlijnen voor het verminderen van MI en TI
Hieronder volgen algemene richtlijnen voor het verminderen van MI of TI. Als meerdere parameters worden 
opgegeven, kunnen de beste resultaten worden behaald door deze parameters gelijktijdig te verlagen. In 
sommige modi heeft het wijzigen van deze parameters geen invloed op MI of TI. Het wijzigen van andere 
parameters kan ook resulteren in MI- en TI-reducties. Let op de MI- en TI-waarden rechts in het scherm.

Tabel 12-9: Richtlijnen voor het verminderen van MI 

Transducer Verminderen van MI

P21v Diepte vergroten

Tabel 12-10: Richtlijnen voor het verminderen van TI (TIS, TIC, TIB) 

 Transducer

CPD-instellingen

Breedte 
vak

Hoogte 
vak

Diepte 
vak PRF Diepte Optimali

seren

P21v

 Verminder of verlaag de instelling van de parameter om MI te verminderen.

 Vergroot of verhoog de instelling van de parameter om MI te verminderen.
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Vermogensweergave
Het systeem voldoet aan de AIUM-norm (American Institute of Ultrasound in Medicine) voor 
vermogensweergave voor MI en TI (zie 'Gerelateerde begeleidende documenten' op pagina 153). In de 
volgende tabel wordt voor elke transducer en bedieningsmodus aangegeven wanneer de TI of MI groter is 
dan of gelijk is aan een waarde van 1,0, en zodoende moet worden weergegeven.

Nauwkeurigheid van MI- en TI-uitvoerweergave
Het nauwkeurigheidsresultaat voor de MI wordt statisch vermeld. Met 95% zekerheid ligt 95% van de 
gemeten MI-waarden binnen +17% tot -25% van de weergegeven MI-waarden of binnen +0,2 van de 
weergegeven waarde, welke waarde groter is.

Het nauwkeurigheidsresultaat voor de TI wordt statisch vermeld. Met 95% zekerheid ligt 95% van de gemeten 
TI-waarden binnen +29% tot -42% van de weergegeven TI-waarden of binnen +0,2 van de weergegeven 
waarde, welke waarde groter is. 

Een weergegeven waarde van 0,0 voor MI of TI betekent dat de berekende schatting voor de index minder dan 
0,05 is.

Tabel 12-11: TI of MI ≥ 1,0

Transducermodel Index 2D/M-Mode CPD/kleur

P21v MI Ja Ja

TIC, TIB of TIS Nee Nee

Zelfs als MI minder is dan 1,0, biedt het systeem een doorlopende weergave van MI in realtime in alle 
beeldvormingsmodi in stappen van 0,1.

Het systeem voldoet aan de normen voor vermogensweergave voor TI en biedt een doorlopende weergave van TI in 
realtime in alle beeldvormingsmodi in stappen van 0,1.

De TI bestaat uit drie indices die door de gebruiker kunnen worden geselecteerd, en slechts een van deze wordt 
weergegeven. Om de TI juist weer te geven en te voldoen aan het ALARA-principe, selecteert de gebruiker een 
geschikte TI op basis van het specifieke onderzoek dat wordt uitgevoerd. FUJIFILM SonoSite levert een exemplaar 
van AIUM Medical Ultrasound Safety (Veiligheid van medische ultrasone toepassingen) die richtlijnen bevat om te 
bepalen welke TI geschikt is.
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Factoren die bijdragen aan onzekerheid van de weergave
De netto onzekerheid van de weergegeven indices wordt afgeleid door de gekwantificeerde onzekerheid uit 
drie bronnen te combineren: meetonzekerheid, systeem- en transducersvariabiliteit en gemaakte 
engineering-aannames en -schattingen bij het berekenen van de weergegeven waarden.

Meetfouten van de akoestische parameters bij het opnemen van referentiegegevens zijn de grootste 
foutenbron die bijdraagt aan de onzekerheid van de weergave. De meetfout wordt beschreven in 
'Nauwkeurigheid en onzekerheid van akoestische metingen' op pagina 161. 

De weergegeven MI- en TI-waarden zijn gebaseerd op berekeningen die een set metingen van akoestisch 
vermogen gebruiken, die zijn gemaakt met een ultrasoon systeem met één referentie en een transducer met 
één referentie die representatief is voor de populatie van transducers van dat type. Het referentiesysteem en 
de referentietransducer worden gekozen uit een monsterpopulatie van systemen en transducers uit eerdere 
productie-eenheden en worden geselecteerd op basis van een akoestisch vermogen dat representatief is van 
het nominale verwachte akoestische vermogen voor alle transducer-systeemcombinaties die kunnen 
optreden. Elke transducer-systeemcombinatie heeft natuurlijk zijn eigen unieke karakteristieke akoestische 
vermogen en dit komt niet overeen met het nominale vermogen waarop de weergegeven schattingen zijn 
gebaseerd. Deze variabiliteit tussen systemen en transducers introduceert een fout in de weergegeven 
waarde. Door bemonsteringstests van de akoestische weergave tijdens productie, wordt de mate van fout die 
door de variabiliteit wordt geïntroduceerd, beperkt. De bemonsteringstests garanderen dat het akoestische 
vermogen van transducers en systemen die worden gefabriceerd, binnen een gespecificeerd bereik van het 
nominale akoestische vermogen blijven.

Een andere bron van fouten zijn de aannames en schattingen die worden gedaan bij het afleiden van 
schattingen voor de weergegeven indices. De belangrijkste van deze aannames is dat het akoestische 
vermogen, en dus de afgeleide weergegeven indices, lineair verband houden met de 
overdrachtsaandrijfspanning van de transducer. In het algemeen is deze veronderstelling zeer goed, maar niet 
exact. Een fout in de weergave kan daarom worden toegeschreven aan de aanname van de lineariteit van 
spanning.

Gerelateerde begeleidende documenten
Information for Manufacturers Seeking Marketing Clearance of Diagnostic Ultrasound Systems and 
Transducers, FDA, 2008.

Medical Ultrasound Safety, American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM), 2014. (A copy is included with 
each system.)

Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment, NEMA UD2-2004.

Acoustic Output Measurement and Labeling Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment, American 
Institute of Ultrasound in Medicine, 1993.
Vermogensweergave 153



Stijging van de oppervlaktetemperatuur van de transducer
 In de tabellen in dit gedeelte wordt de gemeten stijging van de oppervlaktetemperatuur ten opzichte van de 
omgevingstemperatuur (23 °C ± 3 °C) van transducers vermeld die worden gebruikt op het ultrasone systeem. 
De temperaturen werden gemeten conform EN 60601-2-37 met bedieningselementen en instellingen zo 
ingesteld dat er maximale temperaturen ontstonden.

Akoestisch vermogen meten
Sinds het eerste gebruik van diagnostisch ultrageluid zijn de mogelijke biologische effecten op mensen door 
blootstelling aan ultrageluid door verschillende wetenschappelijke en medische instituten bestudeerd. In 
oktober 1987 bekrachtigde AIUM een rapport van zijn commissie voor biologische effecten (Bioeffects 
Considerations for the Safety of Diagnostic Ultrasound, J Ultrasound Med., Sept. 1988: Vol. 7, No. 9 
Supplement). Voor het rapport, soms ook wel het Stowe Report genoemd, werden beschikbare gegevens over 
mogelijke effecten van blootstelling aan ultrageluid bestudeerd. Een ander rapport biedt recentere 
informatie: 'American Institute of Ultrasound in Medicine (AIUM)', gepubliceerd in de april-editie van 2008 van 
de Journal of Ultrasound in Medicine.

Het akoestische vermogen van dit ultrasone systeem is gemeten en berekend volgens: 'Acoustic Output 
Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment' (NEMA UD2-2004), IEC 60601-2-37: 2007, 
Medical electrical equipment – Part 2-37: (Norm voor akoestisch uitgangsvermogen voor diagnostische 
ultrasone apparatuur' (NEMA UD2-2004), IEC 60601-2-37: 2007 – Medische elektrische apparatuur – Deel 2-
37:) bijzondere eisen voor de veiligheid van ultrasonische medische diagnostische en bewakingsapparatuur 
en EC 62359:2010 - Ultrasonics (Ultrasonisch), praktijkkenmerken, testmethoden voor de bepaling van 
thermale en mechanische indexen gerelateerd aan medische diagnostische ultrasonische velden.

Tabel 12-12: Stijging oppervlaktetemperatuur transducer, extern gebruik (°C)

Test P21v

Stilstaande 
lucht

20,4
(≤27°C)

Gesimuleerd 
gebruik

9,2
(≤10 °C)
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In situ-intensiteit, verminderde intensiteit, en waterwaarde-intensiteit
Alle intensiteitsparameters worden in water gemeten. Omdat water geen akoestische energie absorbeert, 
vertegenwoordigen deze watermetingen een slechtst mogelijke waarde. Biologisch weefsel absorbeert 
akoestische energie. De werkelijke waarde van de intensiteit op een punt is afhankelijk van de hoeveelheid, 
het type weefsel en de frequentie van het ultrasone geluid dat door het weefsel gaat. De intensiteitswaarde in 
het weefsel, in situ, is geschat aan de hand van de volgende formule:

In situ= water [e-(0,23alf )] waarbij:

waarbij: 

In situ = in situ intensiteitswaarde

Water = waterintensiteitswaarde 

e = 2,7183

a = verzwakkingsfactor (dB/cm MHz)

Verzwakkingsfactor (a) voor verschillende weefseltypen worden hieronder gegeven: 

hersenen = 0,53

hart = 0,66

nier = 0,79

lever = 0,43

spieren = 0,55

l = huidlijn tot metingsdiepte in cm

f = middenfrequentie van de combinatie transducer/systeem/modus in MHz

Omdat het ultrasone pad tijdens het onderzoek waarschijnlijk door verschillende lengten en types weefsel 
gaat, is het moeilijk om de werkelijke in situ-intensiteit te schatten. Er wordt een verzwakkingsfactor van 0,3 
gebruikt voor algemene rapportagedoeleinden. Daarom gebruikt de gewoonlijk gerapporteerde in situ-
waarde de formule:

In situ (vrijgesteld) = water [e -(0,069lf )]

Omdat deze waarde niet de werkelijke in situ-intensiteit is, wordt de term 'verminderd' gebruikt om deze 
waarde te kwalificeren.

De maximale verminderde waarde en de maximale waterwaarde treden niet altijd op bij dezelfde 
bedrijfsomstandigheden; daarom zijn de gerapporteerde maximale waterwaarde en verminderde waarde 
mogelijk niet verbonden door de formule voor in situ (verminderd). Een voorbeeld: een array-transducer voor 
meerdere zones die maximale waterwaarde-intensiteiten heeft in de diepste zones, maar ook de kleinste 
verminderde factor in die zone. Dezelfde transducer kan de grootste verminderde intensiteit hebben in een 
van de ondiepste brandpuntzones.
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Weefselmodellen en apparatuuronderzoek
Weefselmodellen zijn nodig om verzwakking en akoestische blootstellingsniveaus in situ te schatten op basis 
van metingen van akoestisch vermogen in water. Momenteel kunnen beschikbare modellen beperkt zijn qua 
nauwkeurigheid vanwege verschillende weefselpaden tijdens diagnostische blootstelling aan ultrageluid en 
onzekerheden in de akoestische eigenschappen van zachte weefsels. Er is niet één weefselmodel dat geschikt 
is voor het voorspellen van blootstellingen in alle metingen die worden gedaan in water en doorlopende 
verbetering en verificatie van deze modellen is nodig voor het beoordelen van blootstellingen voor specifieke 
onderzoekstypen.

Doorgaans wordt een homogeen weefselmodel met een verzwakkingscoëfficiënt van 0,3 dB/cm/MHz over 
het gehele pad van de bundel gebruikt bij het schatten van blootstellingsniveaus. Het model is gematigd 
omdat de akoestische in situ blootstelling wordt overschat als het pad tussen de transducer en het 
interessegebied volledig uit zacht weefsel bestaat. Als het pad significante hoeveelheden vloeistof bevat, 
zoals bij veel zwangerschappen in het eerste en tweede trimester die transabdominaal worden gescand, 
kunnen bij dit model de akoestische in situ blootstellingen worden onderschat. De mate van onderschatting 
is afhankelijk van elke specifieke situatie.

Weefselmodellen met vaste paden, waarbij de dikte van zacht weefsel constant wordt gehouden, worden 
soms gebruikt om akoestische in situ blootstellingen te schatten als het pad van de bundel langer is dan 3 cm 
en grotendeels uit vloeistof bestaat. Als dit model wordt gebruikt om de maximale blootstelling van de foetus 
te schatten tijdens transabdominale scans, kan een waarde van 1 dB/cm MHz worden gebruikt tijdens alle 
trimesters.

Bij bestaande weefselmodellen die zijn gebaseerd op lineaire voortplanting, kunnen akoestische 
blootstellingen worden onderschat omdat er niet-lineaire vervorming van bundels in water aanwezig is 
tijdens de meting van het vermogen.

De maximale niveaus van het akoestische vermogen van diagnostische ultrasone apparaten strekken zich uit 
over een brede reeks waarden:

Een onderzoek van modellen 1990-apparatuur heeft MI-waarden opgeleverd tussen 0,1 en 1,0 bij de 
hoogste vermogensinstellingen. Voor huidige beschikbare apparatuur is bekend dat er maximale MI-
waarden van ongeveer 2,0 optreden. Maximale MI-waarden zijn vergelijkbaar voor realtime 2D-
beeldvorming en M-Mode-beeldvorming.

Berekende schattingen van bovengrenzen voor temperatuurverhogingen tijdens transabdominale scans 
zijn verkregen in een onderzoek van gepulseerde Doppler-apparatuur uit 1988 en 1990. Het grootste deel 
van modellen leverde bovengrenzen van minder dan 1 °C en 4 °C voor respectievelijk blootstellingen van 
foetaal weefsel in het eerste trimester en foetaal bot in het tweede trimester. De grootste verkregen 
waarden waren ongeveer 1,5 °C voor foetaal weefsel in het eerste trimester en 7 °C voor foetaal bot in het 
tweede trimester. Geschatte maximale temperatuursverhogingen die hier worden gegeven zijn voor een 
weefselmodel 'met een vast pad' en zijn voor apparatuur met ISPTA-waarden hoger dan 500 mW/cm2. De 
temperatuurverhogingen voor foetaal bot en weefsel zijn berekend op basis van de 
berekeningsprocedures uit gedeelten 4.3.2.1 tot en met 4.3.2.6 in 'Bioeffects and Safety of Diagnostic 
Ultrasound' (AIUM, 1993).
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Tabellen voor akoestisch vermogen
De tabellen in dit gedeelte geven het akoestische vermogen voor systeem- en transducercombinaties met 
een TI of MI gelijk aan of groter dan één. Deze tabellen zijn ingedeeld op transducermodel en 
beeldvormingsmodus. Raadpleeg 'Terminologie in de tabellen met akoestisch vermogen' op pagina 162 
voor een definitie van termen die in de tabellen worden gebruikt. 

Transducermodel: P21v, Bedieningsmodus: 2D ...................................................................................... 158
Transducermodel: P21v, Bedieningsmodus: M-Mode ............................................................................. 159
Transducermodel: P21v, Bedieningsmodus: Kleur, CPD ......................................................................... 160
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Tabel 12-13: Transducermodel: P21v, Bedieningsmodus: 2D

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Zonder scan Zonder 
scanAaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,4 (a) - - - (b)

Gekoppelde 
akoestische 
parameter

pr.3  (MPa) 1,83
W0 (mW) # - - #
min van 
W.3(z1),ITA.3(z1)] (mW) -

z1 (cm) -
zbp (cm) -
zsp (cm) -
z@Pll.3max (cm) 4,5
deq(zsp) (cm) -
fc (MHz) 1,81 # - - - #

Dim. van Aaprt
X  (cm) # - - - #
Y  (cm) # - - - #

Overige 
informatie

PD (μsec) 0,919
PRF (Hz) 2580
pr@PIImax (MPa) 2,43
deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte

BPLx 
(cm)

# - - #

BPLy 
(cm)

# - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 299

Bedrijfsbedie-
ningsomstan-
digheden

Controle 1: Onderzoekstype Verl
Controle 2: Optimalisatie THI
Controle 3: Diepte Index 3
Controle 4:

(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
#  Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemene maximale indexwaarde niet 

is gerapporteerd voor de vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemene maximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 12-14: Transducermodel: P21v, Bedieningsmodus: M-Mode

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Zonder scan Zonder 
scanAaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,4 - (a) - (a) (b)

Gekoppelde 
akoestische 
parameter

pr.3  (MPa) 1,83
W0 (mW) - # # #
min van 
W.3(z1),ITA.3(z1)] (mW) -

z1 (cm) -
zbp (cm) -
zsp (cm) #
z@Pll.3max (cm) 4,5 - # - # #
deq(zsp) (cm) - # - # #
fc (MHz) 1,81 - # - # #

Dim. van Aaprt
X  (cm) - # - # #
Y  (cm) - # - 1,30 #

Overige 
informatie

PD (μsec) 0,919
PRF (Hz) 600
pr@PIImax (MPa) 2,43
deq@Pllmax (cm) #

Brandpuntlengte

BPLx 
(cm)

- # - #

BPLy 
(cm)

- # - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 229

Bedrijfsbedie-
ningsomstan-
digheden

Controle 1: Onderzoekstype Abd
Controle 2: Optimalisatie THI
Controle 3: Diepte Index 3
Controle 4: 

(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
#  Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemene maximale indexwaarde niet 

is gerapporteerd voor de vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemene maximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Tabel 12-15: Transducermodel: P21v, Bedieningsmodus: Kleur, CPD

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Zonder scan Zonder 
scanAaprt≤1 Aaprt>1

Algemene maximale indexwaarde 1,3 (a) - - - (b)

Gekoppelde 
akoestische 
parameter

pr.3  (MPa) 1,70
W0 (mW) - # - #
min van 
W.3(z1),ITA.3(z1)] (mW) -

z1 (cm) -
zbp (cm) -
zsp (cm) -
z@Pll.3max (cm) 4,4
deq(zsp) (cm) -
fc (MHz) 1,81 # - - - #

Dim. van Aaprt
X  (cm) # - - - #
Y  (cm) # - - - #

Overige 
informatie

PD (μsec) 0,938
PRF (Hz) 640
pr@PIImax (MPa) 2,24
deq@Pllmax (cm) -

Brandpuntlengte

BPLx 
(cm)

# - - #

BPLy 
(cm)

# - - #

IPA.3@MImax (W/cm2) 174
(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
#  Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemene maximale indexwaarde niet 

is gerapporteerd voor de vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemene maximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Nauwkeurigheid en onzekerheid van akoestische metingen
Alle tabelinvoeren zijn verkregen bij dezelfde bedrijfsomstandigheden die aanleiding geven voor de 
maximale indexwaarde in de eerste kolom van de tabel. Nauwkeurigheid en onzekerheid van metingen voor 
vermogen, druk, intensiteit en andere hoeveelheden die worden gebruikt om de waarden in de tabel met het 
akoestisch vermogen af te leiden, worden in de onderstaande tabel weergegeven. In overeenstemming met 
gedeelte 6.4 van de vermogensweergavenorm worden de volgende nauwkeurigheid en onzekerheid van 
metingen bepaald door herhaalde metingen te doen en de standaardafwijking als een percentage te 
vermelden.

Bedrijfsbedie-
ningsomstan-
digheden

Controle 1: Onderzoekstype Abd
Controle 2: Modus CVD
Controle 3: 2D-optimalisatie/
diepte

THI/
index 3

Controle 4: Kleuroptimalisatie/
PRF

Lage/
index 0

Controle 5: Positie/grootte 
kleurenvak 

Midden/
stan-
daard

Tabel 12-16: Nauwkeurigheid en onzekerheid van akoestische metingen

Hoeveelheid Nauwkeurigheid 
(% van standaardafwijking)

Onzekerheid 
(95% zekerheid)

Pr 1,9% ±11,2%

Pr.3 1,9% ±12,2%

Wo 3,4% ±10%

fc 0,1% ±4,7%

PII 3,2% +12,5 tot -16,8%

PII.3 3,2% +13,47 tot -17,5%

Tabel 12-15: Transducermodel: P21v, Bedieningsmodus: Kleur, CPD

Indexlabel M.I.

TIS TIB

TIC
Scan

Zonder scan Zonder 
scanAaprt≤1 Aaprt>1

(a) Deze index is niet vereist voor deze bedieningsmodus; waarde is <1.
(b) Deze transducer is niet bedoeld voor transcraniaal of neonataal cefaal gebruik.
#  Er zijn geen gegevens gerapporteerd voor deze bedieningstoestand, omdat de algemene maximale indexwaarde niet 

is gerapporteerd voor de vermelde reden. (Raadpleeg lijn algemene maximale indexwaarde.)
- Gegevens zijn niet van toepassing op deze transducer/modus.
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Terminologie in de tabellen met akoestisch vermogen

Aaprt Oppervlakte van de actieve apertuur gemeten in cm2.

deq(z)

Equivalente bundeldiameter als functie van axiale afstand z en is gelijk aan 

 waarbij ITA(z) de temporaalgemiddelde intensiteit in centimeter 
is als functie van z. 

deq@PIImax
Equivalente bundeldiameter in centimeter op het punt waar de spatiële 
piekpulsintensiteitsintegraal van het vrije veld maximaal is.

Dim van Aaprt
Afmetingen van actieve apertuur voor het azimutale vlak (x) en elevatievlak (y) in 
centimeter.

fc Middenfrequentie in MHz.

FL
Brandpuntlengte of azimutale lengte (x) en elevatielengte (y) in centimeter, indien deze 
verschillen.

Ipa.3@MImax Verminderde pulsgemiddelde intensiteit op de maximale MI in eenheden van W/cm2.

ISPTA.3
Verminderde temporaalgemiddelde spatiële-piekintensiteit (ISPTA) in eenheden van 
milliwatt/cm2.

ISPTA.3z1
Verminderde temporaalgemiddelde spatiële-piekintensiteit bij axiale afstand z1 
(milliwatt per vierkante centimeter).

MI Mechanische index.

PD
Pulsduur (microseconden) die is verbonden met het overdrachtspatroon en aanleiding 
geeft tot de gerapporteerde waarde van MI.

Pr.3
Verminderde piekverdunningsdruk die is verbonden met het overdrachtspatroon en 
aanleiding geeft tot de waarde die onder MI wordt gerapporteerd (megapascal).

pr@PIImax
Piekverdunningsdruk in megapascal op het punt waar de spatiële-
piekpulsintensiteitsintegraal van het vrije veld maximaal is.

PRF
Pulsherhalingsfrequentie die is verbonden met het overdrachtspatroon en aanleiding 
geeft tot de gerapporteerde waarde van MI in Hertz.

TI-type
Van toepassing zijnde thermische index voor de transducer, de beeldvormingsmodus en 
het onderzoekstype.

TI-waarde
Waarde van thermische index voor de transducer, de beeldvormingsmodus en het 
onderzoekstype.
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TIB

Thermische index bot is een thermische index voor toepassingen waarbij de 
ultrasoonbundel door zacht weefsel gaat en een brandpuntgebied zich in de 
onmiddellijke nabijheid van bot bevindt. TIB non-scan is de thermische index bot in de 
non-autoscanmode.

TIC
Thermische index schedelbot is de thermische index voor toepassingen waarbij de 
ultrasone straal door bot nabij de bundelingang in het lichaam gaat.

TIS
Thermische index zacht weefsel is een thermische index voor zachte weefsels. TIS scan is 
de thermische index zacht weefsel in een autoscanmode. TIS non-scan is de thermische 
index zacht weefsel in de non-autoscanmode.

W.3(z1) Verminderd ultrasoon vermogen bij axiale afstand z1 in eenheden van milliwatt.

Wo
Ultrasoon vermogen in eenheden van milliwatt, met uitzondering van TISscan waarbij dit 
het ultrasone vermogen is dat door een venster van één cm passeert.

z1

Axiale afstand in centimeter die overeenkomt met de locatie van maximale min(W3(z1), 

ITA.3(z) x 1 cm2)], waarbij z ≥ zbp.

zbp 1,69 (Aapr t ) in centimeter.

zsp
Voor MI, de axiale afstand waarbij pr.3 wordt gemeten. Voor TIB, de axiale afstand in 
centimeter waarbij TIB een globaal maximum is (bijvoorbeeld, zsp = zb.3).
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Verklarende woordenlijst

Algemene termen
Voor termen met betrekking tot ultrageluid die niet staan vermeld in deze verklarende woordenlijst 
raadpleegt u 'Recommended Ultrasound Terminology', derde editie, in 2008 uitgegeven door AIUM.

(ALARA) zo laag als 
redelijkerwijs mogelijk 
is

De richtlijn voor gebruik van ultrageluid, waarbij wordt bepaald dat u de 
blootstelling van de patiënt aan ultrasone energie zo laag houdt als 
redelijkerwijs mogelijk is voor het verkrijgen van diagnostische resultaten.

AIUM American Institute of Ultrasound in Medicine

boogarray-transducer

Geïdentificeerd aan de hand van de letter C (curved [boog] of curvilineair) en 
een getal (60). Het getal komt overeen met de straal van kromming van de array, 
uitgedrukt in millimeter. De transducerelementen zijn elektrisch geconfigureerd 
om de kenmerken en richting van de akoestische bundel te regelen. Een 
voorbeeld: C60xp.

diepte
Verwijst naar de diepte van de weergave. Er wordt een constante 
geluidssnelheid van 1538,5 meter/seconde aangenomen bij de berekening van 
de echopositie in het beeld.

doeldiepte
Een diepte op de weergave die overeenkomt met het scheidingsvlak van de 
huid/transducer.

fase-array
Een transducer die hoofdzakelijk bedoeld is voor cardiale scans. Vormt een 
sectorbeeld door de richting en het brandpunt van de bundel elektronische te 
sturen.

in situ In de natuurlijke of oorspronkelijke positie.

Lcd liquid crystal display

lijnarray-transducer

Geïdentificeerd aan de hand van de letter L (lineair) en een getal (38). Het getal 
komt overeen met de straal van breedte van de array, uitgedrukt in millimeter. 
De transducerelementen zijn elektrisch geconfigureerd om de kenmerken en 
richting van de akoestische bundel te regelen. 

mechanische index 
(MI)

Een indicatie van de waarschijnlijkheid van het optreden van biologische 
effecten: hoe hoger de MI, hoe groter de waarschijnlijkheid van mechanische 
biologische effecten. Raadpleeg 'Directe en indirecte bedieningselementen 
en ontvangerbedieningselementen' op pagina 150 voor een completere 
omschrijving van MI en instructies hoe u MI kunt beheren.

MI/TI Zie mechanische index (MI) en thermische index (TI). 
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SonoMB-technologie

Een deelverzameling van de 2D-beeldvormingsmodus waarbij het 2D-beeld 
wordt verbeterd door vanuit meerdere hoeken naar een doel te kijken en 
vervolgens de gescande gegevens samen te voegen of te middelen om de 
algehele beeldkwaliteit te verbeteren en, parallel hieraan, ruis en artefacten te 
verminderen.

thermische index (TI)

 De verhouding van het totale akoestische vermogen en de akoestische energie 
die nodig is om de weefseltemperatuur onder bepaalde aannames te verhogen 
met 1 °C. Raadpleeg 'Directe en indirecte bedieningselementen en 
ontvangerbedieningselementen' op pagina 150 voor een completere 
omschrijving van TI en instructies hoe u TI kunt beheren.

TIB (thermische index 
bot)

Een thermische index voor toepassingen waarbij de ultrasone bundel door 
zacht weefsel gaat en een brandpuntgebied zich in de onmiddellijke nabijheid 
van bot bevindt.

TIC (thermische index 
schedelbot)

Een thermische index voor toepassingen waarbij de ultrasone straal door bot 
nabij de bundelingang in het lichaam gaat.

TIS (thermische index 
weke delen)

Een thermische index voor zachte weefsels.

Tissue Doppler 
Imaging (TDI)

Een Pulsed Wave Doppler-techniek die wordt gebruikt om myocardiale 
beweging te detecteren.

Tissue Harmonic 
Imaging

Zendt op één frequentie en ontvangt op een hogere harmonische frequentie 
om ruis en onduidelijkheid te verminderen en de resolutie te verbeteren.

transducer

Een hulpmiddel dat een vorm van energie omzet in een andere vorm van 
energie. Ultrasone transducers bevatten piëzo-elektrische elementen die, 
indien ze elektrisch opgewekt worden, akoestische energie uitzenden. Als de 
akoestische energie wordt overgedragen op het lichaam, verplaatst deze zich 
totdat deze een scheidingsvlak of een wijziging in weefseleigenschappen 
tegenkomt. Bij het scheidingsvlak wordt een echo gevormd die terugkeert naar 
de transducers, waar deze akoestische energie wordt omgezet in elektrische 
energie, wordt verwerkt en als anatomische informatie wordt weergegeven.

variantie
Toont een variantie in Color Doppler Flow-beeldvorming binnen een gegeven 
monster. Variantie wordt toegewezen aan de kleur groen en wordt gebruikt om 
turbulentie te detecteren.
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Hoofdstuk 13: IT-netwerk

Functies

Dit apparaat kan worden aangesloten op een IT-netwerk voor het uitvoeren van de volgende functies:

De onderzoeksgegevens (stilstaande beelden, clips) die met dit apparaat zijn verkregen kunnen worden 
opgeslagen in een PACS (Picture Archiving and Communication System) via DICOM-communicatie.

Dit apparaat kan onderzoeksaanvragen opstellen vanuit de server van de modaliteitswerklijst (MWL) door 
middel van DICOM-communicatie en de aanvragen starten.

De tijd van dit apparaat kan worden ingesteld door de service netwerktijd te controleren.

Netwerk voor verbinden van het apparaat

Gebruik om de veiligheid te waarborgen een IT-netwerk dat van de externe omgeving wordt gescheiden door 
een firewall.

Specificaties voor de verbinding

Hardwarespecificatie

802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0

Softwarespecificaties
Dit apparaat is verbonden met het PACS en MWL conform de DICOM-norm. Raadpleeg de DICOM-

conformiteitsverklaring van dit apparaat voor meer informatie.

 Indien beschikbaar maakt dit apparaat bij het opstarten verbinding met de server voor de netwerktijd.
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Beveiliging
Dit apparaat heeft geen luisterpoorten openstaan met de WLAN-interface. Een netwerkentiteit kan geen 

verbinding met het iViz-systeem tot stand brengen vanuit de WLAN. Echter iViz kan wel een verbinding met 
servers op de WLAN en verder tot stand brengen.

De USB-poort van iViz kan alleen worden gebruikt voor het exporteren van gegevens naar een USB-stick. 
Computertoegang tot iViz via een USB-poort is geblokkeerd.

De volgende TCP/IP-poorten worden gebruikt voor uitgaande communicatie naar de WLAN:
De poort voor DICOM-communicatie (zoals gespecificeerd door de gebruiker in de systeeminstellingen, 

gebruikelijk poort 104, 2762 of 11112).

  Poort 443 voor versleuteld verkeer naar Tricefy, HTTPS-tijd/-webservers

Poort 80 voor HTTP-webservers

Er is geen antivirussoftware op dit apparaat geïnstalleerd.

Gegevensflow

DICOM

MWL-server ----------------------->   iViz -------------------------->  PACS
                   Onderzoeksaanvraag         Onderzoeksgegevens
                  (DICOM MWL)                         (DICOM-opslag)

*Raadpleeg DICOM-conformiteitsverklaring van iViz voor meer informatie. 
168 Specificaties voor de verbinding 



Herstelmaatregelen bij IT-netwerkstoring

De verbinding met een IT-netwerk kan soms onbetrouwbaar zijn en dit kan leiden tot het niet kunnen 
uitvoeren van de functies die worden beschreven in 'Functies' op pagina 167. De volgende gevaarlijke 
situaties kunnen vervolgens optreden:

Tabel 13-17: Herstel bij IT-netwerkstoring

Netwerkstoring Invloed op apparatuur Gevaar Tegenmaatregelen 
van iViz

IT-netwerk wordt instabiel

Kan onderzoeksgegevens 
niet naar een PACS 
verzenden

Uitstel van diagnose

iViz heeft een intern 
geheugen en de 
onderzoeksgegevens 
worden hierin opgeslagen. 
Nadat het IT-netwerk weer 
stabiel is geworden, kan 
de gebruiker de 
overdracht van de 
gegevens hervatten.

Uitstel van het verzenden 
naar een PACS.

Onjuiste gegevens 
overgedragen naar een 
PACS

Verkeerde diagnose

De integriteit van de data 
wordt gewaarborgd door 
de TCP/IP- en DICOM-
protocollen die iViz 
gebruikt. 

Kan aanvraaggegevens 
niet ophalen van een 
MWL-server

Uitstel van onderzoek
Op iViz kan de gebruiker 
een nieuw onderzoek 
opstarten/maken.Uitstel van ontvangst 

aanvraag vanaf een MWL-
server

Onjuiste gegevens van een 
MWl-server

Onjuist onderzoek

iViz gebruikt TCP/IP- en het 
DICOM-protocollen. 
Integriteit van de 
gegevens is hiermee 
gewaarborgd.

Kan geen tijdstip van een 
tijdserver ophalen.

Onjuiste 
onderzoeksgegevens

Met iViz kan de datum en 
tijd handmatig worden 
ingevoerd.

Onjuiste tijdgegevens
iViz geeft altijd de datum 
en tijd weer op het 
hoofdscherm. 
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1 Een verbinding tot stand brengen tussen de apparatuur en een IT-netwerk dat andere systemen omvat, kan 
leiden tot onvoorziene risico's voor patiënten, gebruikers of derden. Voordat u een verbinding tot stand 
brengt tussen de apparatuur en een ongecontroleerd IT-netwerk, dient u ervoor te zorgen dat alle 
mogelijke risico's die voortvloeien uit dergelijke verbindingen, zijn geïdentificeerd en beoordeeld en dat er 
gepaste tegenmaatregelen zijn getroffen. IEC 80001-1:2010 biedt richtlijnen voor het voorkomen van deze 
risico's. 

2  Wanneer een instelling van het IT-netwerk waarmee dit apparaat is verbonden, is gewijzigd, controleert u 
of de wijziging geen invloed heeft op dit apparaat en neemt u indien nodig maatregelen. Wijzigingen in het 
IT-netwerk omvatten:

Wijzigingen in de netwerkconfiguratie (IP-adres, router, enzovoort)

Verbinding op extra items

Loskoppelen van items

Update voor apparatuur

Upgrade voor apparatuur 

Wijzigingen in het IT-netwerk kunnen nieuwe risico's veroorzaken waarvoor aanvullende beoordelingen 
moeten worden uitgevoerd, zoals aangegeven in item 1 hierboven.

Firewall werkt niet meer Aanval via netwerk
Manipulatie van 
onderzoeksgegevens

iViz sluit onnodige 
netwerkpoorten.

Infectie door 
computervirus

Lekken van 
onderzoeksgegevens

iViz zorgt ervoor dat 
gebruikers geen software 
kunnen laden en 
uitvoeren.

Tabel 13-17: Herstel bij IT-netwerkstoring

Netwerkstoring Invloed op apparatuur Gevaar Tegenmaatregelen 
van iViz
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