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Bemærkninger til betjening
Lumify Diagnostisk ultralydssystem
15. juli 2020 4535 620 37101 Rev A

Om disse bemærkninger til betjening
Bemærkninger til betjening indeholder oplysninger, der klarlægger bestemte systemresponser, 
som kan blive misforstået eller give brugeren problemer. Læs bemærkningerne til betjening 
igennem, og gem en kopi af dem sammen med vejledningerne til systemet. Hæng 
bemærkningerne til betjening op ved siden af ultralydssystemet, hvis det er relevant.

Oplysninger om mærkning
Gem den medfølgende Hurtigvejledning. Den indeholder oplysninger om mærkning for det 
diagnostiske Lumify-ultralydssystem.

CE-mærke og EF-repræsentantadresse
Philips Ultralyd, Inc., overgår fra CE-mærke CE0086 for bemyndiget organ (UK) til et nyt CE-mærke 
CE2797 for bemyndiget organ (EU-27) med virkning fra den 1. marts 2019. Derudover har vores 
autoriserede EU-repræsentant (EF-repræsentant) fået ny postadresse:

Philips Medical Systems Nederland B.V.
Veenpluis 6
5684 PC Best
Holland

Under overgangen kan du muligvis se det tidligere CE-mærke og den tidligere adresse på 
betjeningsvejledningen og på ultralydssystemet og dets tilbehør.

 Brug af systemet
• Betjeningselementerne til Hurtig gnmstr. og Langs. gnmstr. overlapper muligvis lidt i Color-

modus. Dette viser sig ofte ved 5. generation af iPad-mobilenheder i landskabsvisning. Dette 
påvirker ikke betjeningselementernes funktionalitet.

• (Kun iOS-enheder) Når du manuelt retter feltet for patientens Fødselsdato på formularen 
Patientoplysn., medfører sletning og ny indsatsning af alle fire cifre i året en fejl. For at opnå 
de bedste resultater skal du indtaste hele datoen igen.

• (Kun iOS-enheder) Navigationslinjen, herunder betjeningselementet Tilbage, mangler 
i formularen Kontaktoplysninger (adgang via Kundeoplysninger i Indstillinger). For at 
forlade siden skal du indtaste dine kundeoplysninger og derefter berøre Fortsæt.

• (Kun iOS-enheder) Hvis du hurtigt berører Gem flere gange, når du scanner, kan det medføre, 
at Lumify-softwaren uventet lukkes ned.

• (Kun iOS-enheder) Lumify-strømmodulet (LPM) kan gå i dvaletilstand, hvis du afslutter 
Lumify-applikationen eller lader mobilenheden gå i dvaletilstand. Hvis du prøver at 
genoptage scanningen med LPM i dvaletilstand, vises meddelelsen LPM-forbindelsesfejl. 
Tryk på knappen bag på LPM for at reaktivere LPM.
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Gennemsyn

• (Kun iOS-enheder) Når du ruller til bunden af en lang liste med gemte undersøgelser, kan den 
sidste undersøgelse på listen blive skåret af ved kanten af skærmen.

• (Kun iOS-enheder) Når du eksporterer flere undersøgelser til en lokal mappe, skal du bekræfte 
eksportdestinationen ved hver undersøgelse. Du kan ikke bruge et enkelt vindue til at 
kontrollere eksporten af alle undersøgelserne.

• (Kun iOS-enheder) Sekvensen af valgte billeder og loops, der vises i en undersøgelse, er 
forskellig fra den sekvens, der vises på Android-enheder.

• (Kun iOS-enheder) Under eksporten af undersøgelser vises eksportstatussen i Eksportkø som 
Afbrudt. Eksportstatussen bør vises som I gang.

• (Kun iOS-enheder) Når du får vist en liste over undersøgelser i vinduet Gemte undersøgelser 
og derefter berører Vælg, ruller listen væk fra det tiltænkte valg.

Ændringer til brugeroplysninger
Følgende oplysninger erstatter eller føjes til oplysningerne på USB-mediet med brugeroplysninger.

Genanvendelse, genbrug og bortskaffelse
Nedenstående oplysninger supplerer oplysningerne i Brugervejledningen.

Perkloratmateriale
På dette system findes der perkloratmateriale i lithium-knapceller eller -batterier. Disse elementer 
skal muligvis håndteres på særlig vis. Se dette websted for at få yderligere oplysninger:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Sikkerhed
Følgende oplysninger føjes til eller erstatter oplysningerne i Brugervejledningen.

Symboler

Symbol Standarder og reference Beskrivelse af reference Flere oplysninger

-- Produktet indeholder farlige 
materialer. Det skal bortskaffes 
korrekt. (Påkrævet iht. WEEE-
direktivet. Se EN 50419).

--

ISO 7000-3725 Importør. --

ISO 15223-1, symbol 5.4.3

ISO 7000-1641

Se betjeningsvejledningen. --
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ISO 15223-1, symbol 5.1.3

ISO 7000-2497

Fremstillingsdato. --

ISO 15223-1, symbol 5.1.1

ISO 7000-3082

Producent. --

IEC 60417 Produktionsland. --

ISO 15223-1, symbol 5.1.4

ISO 7000-2607

Seneste anvendelsesdato. --

IEC 60878, symbol 1135

ISO 7000-1135

Generelt symbol for 
genindvinding/genbrug.

Smid ikke væk. Bortskaf i 
overensstemmelse med lokale 
og nationale lovbestemmelser.

ISO 15223-1, symbol 5.1.7

ISO 7000-2498

Serienummer. --

ISO 15223-1, symbol 5.1.5

ISO 7000-2492

Produktionskode. --

ISO 15223-1, symbol 5.1.6

ISO 7000-2493

Katalognummer. --

ISO 15223-1, symbol 5.2.3

ISO 7000-2501

Steriliseret med ethylenoxid. --

Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om medicinske 
anordninger 93/42/EØF 2007/
47/EF

EU MDR 2017/745, artikel 20, 
bilag 5

CE-overensstemmelsesmærke. --

Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om medicinske 
anordninger 93/42/EØF 2007/
47/EF

EU MDR 2017/745, artikel 20, 
bilag 5

CE0086 – CE-
overensstemmelsesmærke.

--

Symbol Standarder og reference Beskrivelse af reference Flere oplysninger
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Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om medicinske 
anordninger 93/42/EØF 2007/
47/EF

EU MDR 2017/745, artikel 20, 
bilag 5

CE2797 – CE-
overensstemmelsesmærke.

--

ISO 15223-1, symbol 5.4.2

ISO 7000-1051

Må ikke genbruges. --

ISO 15223-1, symbol 5.4.4

ISO 7000-0434A

Forsigtig (ISO 7000-0434). --

ISO 15223-1, symbol 5.3.2

ISO 7000-0624

Beskyt mod sollys. --

ISO 15223-1, symbol 5.2.7

ISO 7000-2609

Ikke-steril. --

ISO 15223-1, symbol 5.2.8

ISO 7000-2606

Må ikke benyttes, hvis 
emballagen er beskadiget.

--

ISO 15223-1, symbol 5.3.7

ISO 7000-0632

Temperaturgrænse. Angiver temperaturområde 
(ikke-kondenserende) ved 
transport og lagring. Gælder 
ikke for medier.

IEC 15223-1, symbol 5.3.8

ISO 7000-2620

Grænse for luftfugtighed. Den relative luftfugtighed 
(ikke-kondenserende) for 
transport og lagring.

IEC 15223-1, symbol 5.3.9

ISO 7000-2621

Grænse for atmosfærisk tryk. Atmosfærisk trykområde for 
transport og lagring.

ISO 15223-1, symbol 5.3.4

ISO 7000-0626

Skal holdes tør. --

ISO 15223-1, symbol 5.3.1

ISO 7000-0621

Skrøbelig. Skal håndteres med 
forsigtighed.

--

Symbol Standarder og reference Beskrivelse af reference Flere oplysninger



4535 620 37101 5 af 6

 

Specifikationer
Nedenstående oplysninger supplerer oplysningerne i Brugervejledningen.

Levetid
Lumify-systemet er designet til en levetid på mindst 3 år. Lumify-systemets levetid vil variere 
afhængigt af anvendelses- og miljøforholdene.

Philips Ultrasound, Inc.
22100 Bothell Everett Hwy, Bothell, WA 98021-8431 USA
www.philips.com/ultrasound

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Alle rettigheder forbeholdes. Udgivet i USA.
Reproduktion eller overdragelse, helt eller delvist, i nogen form eller på nogen måde, elektronisk, mekanisk eller på anden vis, 
er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra copyright-ejeren. 

IEC 60878, symbol 2794

ISO 7000-2794

Emballageenhed. --

 ISO 7000-3724 Distributør. --

Symbol Standarder og reference Beskrivelse af reference Flere oplysninger
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