BILDELAGRING MED PHILIPS VERADIUS C-BUE
LES BRUKSANVISNINGEN FOR FULLSTENDIG BESKRIVELSE AV FUNKSJONENE

Gjennomlys med HQF, høyre fotpedal for lagring av LIH-bilde i høy kvalitet. Ved HQF kan
bildesekvensene lagres med valgt pulsfrekvens med lagringsalternativet ALLE. Ved valg av
pulsfrekvens gis det også muligheten for å endre alternativet for bildelagring i displayet på Cbuen.
Antall bilder som kan lagres pr. sekund er avhengig av størrelsen på bildeminnet. Avhengig
av valgt program, kan bildelagringshastigheten være forhåndsinnstilt.
Ved LDF kan bildene lagres ved å trykke på knappen Beskytte. Bruk knappen
Beskytte for å markere bilder som skal eksporteres. Velg bilder som skal
eksporteres og marker dem med flagget. Trykk enda en gang på knappen for å
fjerne markeringen av bilde.
Bilder kan også lagres ved å Parkere bilde, dvs. flytte bilde fra venstre til høyre
monitor. Funksjonsknappen finnes på C-buen og på monitorvognen.
BILDEHÅNDTERING
Bla gjennom lagrede bilder i bildeminnet, Tilbake – flytter til foregående bilde i
minnet. Frem – flytter til neste bilde i minnet. Opp – flytter til det siste lagrede
bildet i en bildesekvens. Ned – flytter til det første lagrede bildet i en bildesekvens.
Viser en mosaikk som er en oversikt over lagrede bilder, maks. 16 bilder Hvis det
finnes flere bilder enn det som kan vises på monitoren, vises det to trekanter ved
siden av det øverste bildet til venstre hvis det finnes bilder før det gjeldende bildet.
Hvis det finnes bilder etter det gjeldende bildet, vil det vises to trekanter ved det
nederste bildet, lengst til høyre.
Flytt mellom bildene i oversikten, det er en ramme rundt valgt bilde, flytt ett bilde i
gangen med knappene frem / tilbake / opp /ned. Alternativt kan markøren plasseres
på ønsket bilde og trykk venstre knapp på styreplaten. Bilde med ramme rundt kan
markeres eller avmarkeres med flagg i oversikten.
Bilder som er markert vises på venstre monitor hvis Oversikt-knappen trykkes ned
på nytt.
Trykk på knappen for å flytte markert bilde til høyre monitor og se over det i
normal størrelse.
Cine-loop – spiller gjennom sekvensen med lagrede bilder, nytt trykk på knappen
avslutter avspillingen. Ved avspilling kan hele sekvensen markeres med å trykke på
flaggknappen.

Hvis man trykker på knappen tilbake/frem mens sekvensen spilles av, flytter man
til foregående/neste innspilte bilde eller sekvens.

ETTERBEHANDLING AV BILDER
Åpne menyen for å etterbehandle bilder (på tastaturet). En meny åpnes i venstre
kant av bildet. På visse menyvalg finnes det undermenyer.

Kontrast, lysstyrke, kantforsterkning Klikk på knappen i kontrollpanelet, klikk
på pluss eller minus for den regelen som skal justeres. Knappen under, Overstyr,
tilbakestiller endringene.
Merknad – skriv kommentar til et bestemt bilde.
Anmerkning – vises på alle bildene i undersøkelsen.
Zoom – forstørr i lagret bilde, kan kombineres med samtidig måling.
Invertere visning av bilde.
Elektronisk blender for bildebeskjæring.
Måling
Kalibrer først mot et objekt med kjent størrelse. Må gjøres i aktuell bildeserie.
Måling av en avstand mellom to målepunkter.
Måling av vinkel og to avstander med tre målepunkter.
Måling av vinkel og to avstander med fire målepunkter.
Bildebehandling med alternativet angiografi
Anatomisk bakgrunn, velg grad av subtraksjon.
Pixelshift, justere maskebildene i subtraksjonsserien.
ViewTrace, legge til bilder i subtraksjonsserie for et bilde av kar helt fylt med
kontrast.

