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A: Aan-/uitknop 
B: Sonde 
C: Display (batterijcapaciteit/wifi signaal) 
D: Oplader 
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1. Gain+: verhoog de beeldversterking; deze wordt links 
bovenin het scherm getoond achter ‘GN’ (maximum 
105dB) 
 

2. Gain-: verminder de beeldversterking; deze wordt links 
bovenin het scherm getoond achter ‘GN’ (minimum 
30dB) 
 

3. Depth: scandiepte, door meerdere malen op de knop 
‘Depth’ te drukken, kiest u de scandiepte penetratie; 
deze wordt links bovenin het scherm getoond achter 
‘D’. De scandiepte is instelbaar van 40mm t/m 100mm. 
De scandiepte is ook aan te passen door op de knop 
‘Depth’ te drukken en met uw vinger naar boven of 
beneden te bewegen op uw telefoon/tablet. 
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4. Focus: past de focuspositie van het beeld aan.  
De frequentie en focus hebben directe invloed op de 
resolutie en bepalen dus de scherpte van het beeld. Er 
zijn nog een aantal instellingen, die de weergave op 
het beeld beïnvloeden, echter bepalen ze niet de 
resolutie. 
 

5. Dynamic: door meerdere malen op de knop ‘Dyn’ te 
drukken, wordt het dynamische bereik van het beeld 
aangepast. Deze wordt links bovenin het scherm 
getoond achter ‘DR’. Het dynamische bereik is 
instelbaar van 40 t/m 110. 

 

6. Harmonic: door meerdere malen op de knop 
‘Harmonic’ te drukken, kan de werkfrequentie van de 
echo veranderd worden. Deze wordt links bovenin het 
scherm getoond achter ‘F’. De werkfrequentie is in te 
stellen van 7.5 MHz t/m 10.0 MHz. 

 

7. Denoise: een ruisonderdrukker, bij echo's op een laag 
niveau kan er ruis op het beeld veroorzaakt worden. 
Deze ruis kan onderdrukt worden. Door meerdere 
malen op de knop ‘Denoise’ te drukken, kan de 
ruisonderdrukking worden aangepast. Deze wordt links 
bovenin het scherm getoond met ‘ENH’. De 
ruisonderdrukker is in te stellen van 0 t/m 4. 

 

8. Beeldmodus: selecteer de beeldmodus B of BM. B-
modus is het live echobeeld, BM-modus is het live 
echobeeld met een filmopname. 
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9. Patiënt: hier kan de patiëntinformatie worden beheerd. 
De patiëntinformatie wordt in de rechterbovenhoek van 
het scherm weergegeven. Deze functie kan alleen 
worden toegepast als de knop ‘Freeze’ actief is. 

 

10. Freeze: hier kan het echobeeld mee worden stilgezet. 
Om weer verder te gaan met de echo, druk op ‘Play’. 

 

11. Play: hier kan de filmopname van het echobeeld 
worden afgespeeld. Deze functie kan alleen worden 
toegepast als de knop ‘Freeze’ actief is. Voor het 
verder gaan met het maken van de echo, druk op 
‘Play’. 
 

12. Meas: is voor metingen op de echo van: ‘Length’ 
(lengte), ‘Angle’ (hoek), ‘Area/Circum’ (gebied 
omcirkelen), ‘Trace’ (gebied in een vrije vorm omlijnen). 
Deze functie kan alleen worden toegepast als de knop 
‘Freeze’ actief is. Het gemeten gebied verschijnt rechts 
in het midden van het scherm. Als u op de meting klikt, 
wordt deze groen en kan deze verwijderd worden door 
rechtsboven in het groene vlak op het ‘X’ symbool te 
klikken. 
 

13. Annote: hier kunnen aantekeningen/opmerkingen 
worden gemaakt bij een echobeeld. Om de 
aantekeningen/opmerkingen aan te passen, drukt u op 
de tekst, om de aantekeningen/opmerkingen te 
verwijderen, drukt u op de tekst en op het ‘X’ symbool. 
Deze functie kan alleen worden toegepast als de knop 
‘Freeze’ actief is. 
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14. Biopsy: hier kunt u biopsiebeelden op een live 
echobeeld markeren: in-plane (een stippellijn) of out-
plane (een cirkel). De positie van de markering is aan 
te passen door middel van de pijlen rechtsonder in het 
beeld. 
 

15. Clear: hier kunnen alle meetresultaten en 
aantekeningen/opmerkingen op de echo afbeelding 
worden verwijderd. 
 

16. Save foto: hier kunt u de enkele echo afbeeldingen 
opslaan als een JPG-bestand. Deze worden 
opgeslagen in foto/video op de telefoon/tablet. 
 

17. Save film: hier kunt u de echo films opslaan. Deze 
worden opgeslagen in foto/video op de telefoon/tablet. 
 

18. Preset: hier kunt u een wifi-kanaalselectie maken. Dit 
is alleen noodzakelijk als er problemen zijn met de 
wifiverbinding. 
 

19. TGC (Time Gain Compensation): hier kunt u de 
diepte afhankelijke versterking instellen. Dit 
functiemenu komt tevoorschijn door rechts op het ‘<’-
symbool te klikken. 
 

20. Echobeeld kader 
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21. Echo type: het soort echo dat gemaakt gaat worden: 
Thyroid SmallParts, Pediatrics, Vascular, Carotid, 
Breast of MSK. 
 

• Thyroid: schildklier 
• SmallParts: kleine delen 
• Pediatrics: kindergeneeskunde 
• Vascular: (bloed)vaten 
• Carotid: halsslagader 
• Breast: borst 
• MSK: Musculoskeletale Geneeskunde: 

houding-, steun- en bewegingsapparaat 
 

22. Wifi koppelen: als de echo gekoppeld moet worden, 
drukt u op het wifi symbool. U krijgt dan de wifi 
netwerken te zien. Eén van de netwerken is van de 
echo scanner. In de meeste gevallen begint de echo 
scanner in het netwerk met: SL-1S……. Tik hierop tot 
de verbinding tot stand is gekomen, sluit de vensters 
en klik op het WirelessUSG-icoon op uw 
telefoon/tablet.  
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Echo onderhoud & reiniging 
 

Gebruikerstip! 

• Leg de echo na gebruik aan de lader, de batterijen zijn 
hier tegen bestand. 

 

 

Belangrijk! 

 
Leg de echo nooit in de volle zon. 
 
Vermijd contact met vocht of stof. 
 
Gebruik uitsluitend de meegeleverde laders 
voor het opladen. 
 
Voorkom stoten en schudden van de echo. 
 
Maak de echo uitsluitend schoon met een droge 
pluisvrije doek. 
 
Gebruik uitsluitend echo contactgel (geen alcohol of 
andere middelen, dit kan de sonde aantasten). 

 


