PASIENT FRA ARBEIDSLISTEN
LES GJENNOM HELE BRUKSANVISNINGEN FOR FULLSTENDIG BESKRIVELSE AV FUNKSJONENE

FØR BRUK
Koble til nettverkskabelen mellom monitorvognen og uttaket før C-buen startes.
PASIENTDATA
Trykk knappen for å hente arbeidslisten fra RTG.
Merk planlagt pasient.
Start undersøkelsen.
MANØVERPANEL PÅ C-BUE
UNDERSØKELSE Trykk knappen Undersøkelse til høyre på displayet for å bytte program.
Bla fremover eller bakover blant programmer med knappene til venstre i
displayet.
Trykk knappen Godkjenn til høyre på displayet for å velge vist program.
PROGRAMVALG

Arm/ben
Ryggsøyle
Thorax
ERCP

Hode
Pelvis
Pacemaker
Urologi

MANUELL REGISTRERING AV PASIENT
LES GJENNOM HELE BRUKSANVISNINGEN FOR FULLSTENDIG BESKRIVELSE AV FUNKSJONENE

FØR BRUK
For bildeeksport kobles nettverkskabelen mellom monitorvognen og uttaket til før C-buen startes.
PASIENTDATA
Opprett ny undersøkelse og åpne vinduet for registrering av pasientdata
manuelt. Flytt mellom feltene med TAB eller bruk berøringsskjermen. Velg
program avhengig av undersøkelse. Programvalg kan også gjøres på C-buen.
PROGRAMVALG

Arm/ben
Ryggsøyle
Thorax
ERCP

Hode
Pelvis
Pacemaker
Urologi

Start undersøkelsen.
GJENNOMLYSNING:
Venstre fotpedal (LDF) er lavdosegjennomlysning, arbeidsmodus.
Høyre fotpedal (HQF) er gjennomlysning med bedre bildekvalitet.
Bildet lagres automatisk ved gjennomlysning med HQF.

Bildeeksport DICOM
Hvis alle bildene skal eksporteres er det ikke nødvendig å velge ut bilder for bildeeksport.

Bruk knappen Beskytte for å markere bildene. Velg bilder som skal eksporteres og
marker dem med flagget. Trykk enda en gang på knappen for å fjerne markeringen
av bilde.
Åpne siden Pasientinformasjon (personikonet).
Trykk knappen Eksporter. Eksporteringspanelet åpnes med pasientens data.

Velg og Alle eller Beskyttede bilder (merket med flagg) skal eksporteres.
Bildeformatet røntgenangiografi (XA) gir best bildekvalitet.
Sekundær registrering (SC) benyttes for angiografier og om det er foretatt
bildebehandling, måling, forstørrelse, skrevet kommentarer på bildet.
Komprimert format gir lavere bildekvalitet.
Ved å krysse av i feltet Inkluder doserapport blir opplysninger om tid og
pasientdose eksportert sammen med pasientens bilder.
Flytt pilen til knappen OK og trykk venstre knapp på styreplaten.
Bildene som sendes passerer fordi på venstre monitor før eksporteringspanelet
åpnes og viser status for overføringen.
Hvis bildene ikke kan sendes f.eks. hvis nettverket ikke er tilgjengelig (kabelen
ikke tilkoblet), vises siden med pasientdata og en melding om at bildene er lagt i kø
for senere overføring.
Bildene sendes neste gang når andre bilder eksporteres, eller gjennom å åpne siden
for bildeeksport og velge knappen Gjenoppta når nettverket fungerer igjen.

