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Gebruiksaanwijzing
Diagnostisch Lumify echografiesysteem
15 juli 2020 4535 620 37261 Rev A

Over deze gebruiksaanwijzing
De gebruiksaanwijzing bevat informatie die bepaalde reacties van het systeem verklaart die tot 
verkeerd begrip of problemen bij de gebruiker zouden kunnen leiden. Lees de gebruiksaanwijzing 
en bewaar een exemplaar hiervan bij de systeemhandleidingen. Hang de gebruiksaanwijzing 
eventueel op bij het echografiesysteem.

Informatie over de etikettering
Bewaar de meegeleverde Beknopte handleiding; hierin vindt u informatie over de etikettering van 
het diagnostische Lumify-echografiesysteem.

CE-markering en adres vertegenwoordiger in de EU
Philips Ultrasound, Inc., stapt per 1 maart 2019 over van de CE0086-Notified Body (UK) CE-
markering naar een nieuwe CE2797 Notified Body (EU-27) CE-markering. Daarnaast heeft onze 
gemachtigde vertegenwoordiger in de Europese Unie (EU-vertegenwoordiger) een nieuw adres:

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

Tijdens de overgang ziet u mogelijk nog de vorige CE-markering en het vorige adres op de 
gebruiksaanwijzing en op het echografiesysteem en de bijbehorende accessoires staan.

 Het systeem gebruiken
• De bedieningselementen voor Fast Flow en Slow Flow kunnen elkaar een beetje overlappen 

in Color-modus. Dit gebeurt vooral op iPads van de 5e generatie in de liggende schermstand. 
Het heeft geen gevolgen voor de werking van de bedieningselementen.

• (alleen iOS-apparaten) Wanneer u het veld Geboortedatum van de patiënt op het formulier 
Patiëntinfo handmatig corrigeert, treedt na het wissen en opnieuw invoeren van alle vier 
cijfers van het jaar een fout op. Voer voor de beste resultaten de volledige datum opnieuw in.

• (alleen iOS-apparaten) De navigatiebalk, inclusief het bedieningselement Vorige, ontbreekt op 
het formulier Contactinformatie (dit opent u vanaf Klantinformatie in Instellingen). Om de 
pagina te verlaten, moet u uw klantinformatie invullen en vervolgens Doorgaan aanraken.

• (alleen iOS-apparaten) Wanneer Opslaan tijdens het scannen meerdere keren snel na elkaar 
wordt aangeraakt, kan het voorkomen dat de Lumify-software onverwacht wordt afgesloten.
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• (alleen iOS-apparaten) De slaapmodus van de Lumify-voedingsmodule (LVM) kan worden 

geactiveerd als u de Lumify-applicatie verlaat of de slaapmodus van het mobiele apparaat laat 
activeren. Als u probeert de scan te hervatten terwijl de LVM in slaapmodus is, verschijnt het 
bericht Verbindingsfout LVM. Druk op de knop aan de achterkant van de LVM om de LVM te 
wekken.

Controleren
• (alleen iOS-apparaten) Wanneer u tot onderaan een lange lijst opgeslagen onderzoeken 

bladert, kan het voorkomen dat het laatste onderzoek in de lijst niet zichtbaar is door de rand 
van het scherm.

• (alleen iOS-apparaten) Wanneer u meerdere onderzoeken naar een lokale map exporteert, 
moet u de exportbestemming voor elk onderzoek bevestigen; u kunt niet alle onderzoeken 
vanuit één venster exporteren.

• (alleen iOS-apparaten) De volgorde van geselecteerde beelden en lussen die in een onderzoek 
wordt weergegeven, is anders dan de volgorde die op Android-apparaten wordt weergegeven.

• (alleen iOS-apparaten) Tijdens het exporteren van een onderzoek wordt de status van de 
export in de Exportwachtrij weergegeven als Afgebroken. De exportstatus moet worden 
weergegeven als Bezig.

• (alleen iOS-apparaten) Wanneer u een lijst onderzoeken weergeeft in het venster Opgeslagen 
onderzoeken en dan Selecteren aanraakt, schuift de lijst weg van uw gewenste keuze.

Wijzigingen in de gebruikersinformatie
De volgende informatie vormt een aanvulling op of vervangt de informatie op de USB-media van 
de Gebruikersinformatie.

Recycling, hergebruik en verwijdering
De volgende informatie vormt een aanvulling op de informatie in de gebruikershandleiding.

Materiaal met perchloorzuur
De lithiumknoopcellen of -batterijen in dit systeem bevatten perchloorzuur. Deze onderdelen 
kunnen gevaar opleveren voor de gezondheid en moeten met zorg worden behandeld. Zie de 
volgende website voor nadere inlichtingen:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Veiligheid
De volgende informatie vormt een aanvulling op of vervangt informatie in de 
gebruikershandleiding.
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Symbolen

Symbool Normen en referentie Beschrijving referentie Aanvullende informatie

-- Het product bevat gevaarlijk 
materiaal. Gooi het product op 
de voorgeschreven manier 
weg. (Vereist volgens de AEEA-
richtlijn; zie NEN-EN 50419.)

--

ISO 7000-3725 Importeur. --

ISO 15223-1, Symbool 5.4.3

ISO 7000-1641

Raadpleeg de 
gebruiksaanwijzing.

--

ISO 15223-1, Symbool 5.1.3

ISO 7000-2497

Fabricagedatum. --

ISO 15223-1, Symbool 5.1.1

ISO 7000-3082

Fabrikant. --

IEC 60417 Land van fabricage. --

ISO 15223-1, Symbool 5.1.4

ISO 7000-2607

Houdbaarheidsdatum. --

IEC 60878, Symbool 1135

ISO 7000-1135

Algemeen symbool voor 
hergebruik/recyclebaarheid.

Werp het product niet weg. 
Voer het af volgens de van 
toepassing zijnde wetgeving.

ISO 15223-1, Symbool 5.1.7

ISO 7000-2498

Serienummer. --

ISO 15223-1, Symbool 5.1.5

ISO 7000-2492

Batch-code. --

ISO 15223-1, Symbool 5.1.6

ISO 7000-2493

Catalogusnummer. --

ISO 15223-1, Symbool 5.2.3

ISO 7000-2501

Gesteriliseerd met 
ethyleenoxide.

--
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Richtlijn 93/42/EEG van de 
Europese Commissie 
betreffende medische 
hulpmiddelen 2007/47/EG

Verordening (EU) 2017/745 
betreffende medische 
hulpmiddelen, artikel 20, 
bijlage 5

CE-merk van conformiteit. --

Richtlijn 93/42/EEG van de 
Europese Commissie 
betreffende medische 
hulpmiddelen 2007/47/EG

Verordening (EU) 2017/745 
betreffende medische 
hulpmiddelen, artikel 20, 
bijlage 5

CE0086 - CE-merk van 
conformiteit.

--

Richtlijn 93/42/EEG van de 
Europese Commissie 
betreffende medische 
hulpmiddelen 2007/47/EG

Verordening (EU) 2017/745 
betreffende medische 
hulpmiddelen, artikel 20, 
bijlage 5

CE2797 - CE-merk van 
conformiteit.

--

ISO 15223-1, Symbool 5.4.2

ISO 7000-1051

Niet hergebruiken! --

ISO 15223-1, Symbool 5.4.4

ISO 7000-0434A

Let Op (ISO 7000-0434). --

ISO 15223-1, Symbool 5.3.2

ISO 7000-0624

Niet aan direct zonlicht 
blootstellen.

--

ISO 15223-1, Symbool 5.2.7

ISO 7000-2609

Niet steriel. --

ISO 15223-1, Symbool 5.2.8

ISO 7000-2606

Niet gebruiken als verpakking 
is beschadigd.

--

Symbool Normen en referentie Beschrijving referentie Aanvullende informatie
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Specificaties
De volgende informatie vormt een aanvulling op de informatie in de gebruikershandleiding.

Levensduur
Het Lumify-systeem is ontworpen voor een levensduur van ten minste 3 jaar. De levensduur van 
het Lumify-systeem kan variëren, afhankelijk van de gebruiks- en omgevingsomstandigheden.

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

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Alle rechten voorbehouden. Uitgegeven in de VS.
Reproductie of verspreiding, geheel of gedeeltelijk, in enige vorm of op enige wijze, elektronisch, mechanisch of anderszins, is 
verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteursrechthebbende. 

ISO 15223-1, Symbool 5.3.7

ISO 7000-0632

Temperatuurlimiet. Geeft het temperatuurbereik 
(niet-condenserend) voor 
transport en opslag aan. Niet 
van toepassing op media.

IEC 15223-1, Symbool 5.3.8

ISO 7000-2620

Limieten voor 
luchtvochtigheid.

Geeft het relatieve-
luchtvochtigheidsbereik (niet-
condenserend) voor transport 
en opslag aan.

IEC 15223-1, Symbool 5.3.9

ISO 7000-2621

Limieten voor atmosferische 
druk.

Geeft het bereik van 
atmosferische druk aan voor 
transport en opslag.

ISO 15223-1, Symbool 5.3.4

ISO 7000-0626

Droog houden. --

ISO 15223-1, Symbool 5.3.1

ISO 7000-0621

Breekbaar, voorzichtig 
behandelen.

--

IEC 60878, Symbool 2794

ISO 7000-2794

Verpakkingseenheid. --

 ISO 7000-3724 Distributeur. --

Symbool Normen en referentie Beschrijving referentie Aanvullende informatie
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