
1/6

 
Kasutajamärkused
Lumify Diagnostilised ultrahelisüsteemid
15. juuli 2020 4535 620 37111 Rev A

Teave kasutajamärkuste kohta
Kasutajamärkused sisaldavad teavet, mis selgitab süsteemi teatud vastuseid, mis võivad olla 
valesti mõistetavad või tekitada kasutajale raskusi. Vaadake kasutajamärkused üle ja hoidke nende 
koopiat koos süsteemi juhenditega. Kui võimalik, hoidke kasutajamärkusi ultrahelisüsteemi 
lähedal.

Märgistusteave
Hoidke oma dokumentatsiooni jaoks alles saadetisega kaasas olev kiirjuhend, mis sisaldab Lumify 
diagnostilise ultrahelisüsteemi märgistusteavet.

CE-märk ja EÜ esindaja aadress
Philips Ultrasound, Inc. läheb CE0086 teavitatud asutuse (UK) CE-märgilt üle uuele CE2797 
teavitatud asutuse (EU-27) CE-märgile, mis jõustus 1. märtsil 2019. Lisaks on meie Euroopa Liidu 
volitatud esindajal (EC Rep) uus aadress:

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

Ülemineku perioodil võite näha kasutusjuhendis ja ultrahelisüsteemil ning selle tarvikutel 
varasemat CE-märki ja aadressi.

 Süsteemi kasutamine
• Juhtelemendid Fast Flow ja Slow Flow võivad värvirežiimis veidi kattuda. Seda tuleb kõige 

sagedamini ette 5. põlvkonna iPadi mobiilseadmete puhul horisontaalpaigutuses. See ei 
mõjuta juhtelementide toimivust.

• (Ainult iOS-seadmete puhul) Kui parandate käsitsi patsiendi välja Date of Birth vormis Patient 
Info, põhjustab aasta kõigi nelja numbri kustutamine ja taassisestamine tõrke. Parimate 
tulemuste saamiseks sisestage uuesti kogu kuupäev.

• (Ainult iOS-seadmete puhul) Navigatsiooniriba, sh juhtelement Back, puudub vormis Contact 
Information (millele pääseb juurde suvandi Customer Information kaudu jaotises Settings). 
Leheküljelt lahkumiseks peate sisestama oma kliendi teabe ja puudutama seejärel nuppu 
Continue.

• (Ainult iOS-seadmete puhul) Nupu Save kiire puudutamine mitu korda skannimise ajal võib 
põhjustada Lumify tarkvara ootamatu sulgumise.
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• (Ainult iOS-seadmete puhul) Lumify toitemoodul (LPM) võib minna unerežiimi, kui väljute 

Lumify rakendusest või lasete mobiilseadmel unerežiimi minna. Kui püüate jätkata skannimist 
ajal, mil LPM on unerežiimis, kuvatakse teade LPM Connection Error. LPM-i äratamiseks 
vajutage LPM-i tagaküljel olevat nuppu.

Läbivaatus
• (Ainult iOS-seadmete puhul) Kui kerite salvestatud uuringute pika loendi lõppu, võib ekraani 

serv loendi viimase uuringu ära lõigata.
• (Ainult iOS-seadmete puhul) Kui ekspordite mitu uuringut kohalikku kataloogi, peate 

kinnitama ekspordi sihtkohta iga uuringu puhul; te ei saa kasutada üht akent kõigi uuringute 
ekspordi juhtimiseks.

• (Ainult iOS-seadmete puhul) Uuringus kuvatav valitud kujutiste ja videolõikude järjestus 
erineb Android-seadmetes kuvatavast järjestusest.

• (Ainult iOS-seadmete puhul) Uuringu eksportimise ajal kuvab Export Queue eksportimise 
oleku kui Aborted. Eksportimise olek peaks olema In Progress.

• (Ainult iOS-seadmete puhul) Kui vaatate uuringute loendit aknas Saved Exams ja seejärel 
puudutate nuppu Select, kerib loend soovitud valikust eemale.

Muudatused kasutajateabes
Järgmine teave asendab kasutajateabe USB-andmekandjal oleva teabe või täiendab seda.

Ringlussevõtt, korduskasutus ja kõrvaldamine
Järgnev teave täiendab kasutusjuhendis olevat teavet.

Perkloraat

Selles süsteemis leidub perkloraati mündi tüüpi liitiumelementides või -patareides. Nende 
käitlemisele võivad rakenduda erinõuded. Lisateabe saamiseks külastage järgmist veebisaiti:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Ohutus
Järgnev teave täiendab kasutusjuhendis olevat teavet või asendab selle.
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Sümbolid

Sümbol Standardid ja viited Viite kirjeldus Lisateave

-- Toode sisaldab ohtlikke 
materjale. Kõrvaldage õigesti. 
(Nõutav elektri- ja 
elektroonikaseadmete 
jäätmete (WEEE) direktiivi 
järgi; vt EN 50419.)

--

ISO 7000-3725 Importija --

ISO 15223-1, sümbol 5.4.3

ISO 7000-1641

Lugege kasutusjuhendit --

ISO 15223-1, sümbol 5.1.3

ISO 7000-2497

Tootmiskuupäev --

ISO 15223-1, sümbol 5.1.1

ISO 7000-3082

Tootja --

IEC 60417 Tootmisriik --

ISO 15223-1, sümbol 5.1.4

ISO 7000-2607

Kõlblikkusaja kuupäev --

IEC 60878, sümbol 1135

ISO 7000-1135

Üldine sümbol taastatavuse/
ringlussevõetavuse kohta

Ärge visake ära. Kõrvaldage 
kohalike, riiklike või 
föderaalseaduste järgi.

ISO 15223-1, sümbol 5.1.7

ISO 7000-2498

Seerianumber --

ISO 15223-1, sümbol 5.1.5

ISO 7000-2492

Partii kood --

ISO 15223-1, sümbol 5.1.6

ISO 7000-2493

Katalooginumber --

ISO 15223-1, sümbol 5.2.3

ISO 7000-2501

Steriliseeritud 
etüleenoksiidiga

--
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Euroopa Komisjoni 
meditsiiniseadmete direktiiv 
93/42/EMÜ 2007/47/EÜ

EL-i MDR 2017/745, 
artikkel 20, lisa 5

CE-vastavusmärgis --

Euroopa Komisjoni 
meditsiiniseadmete direktiiv 
93/42/EMÜ 2007/47/EÜ

EL-i MDR 2017/745, 
artikkel 20, lisa 5

CE0086 – CE vastavusmärgis --

Euroopa Komisjoni 
meditsiiniseadmete direktiiv 
93/42/EMÜ 2007/47/EÜ

EL-i MDR 2017/745, 
artikkel 20, lisa 5

CE2797 – CE vastavusmärgis --

ISO 15223-1, sümbol 5.4.2

ISO 7000-1051

Mitte kasutada korduvalt --

ISO 15223-1, sümbol 5.4.4

ISO 7000-0434A

Ettevaatust (ISO 7000-0434) --

ISO 15223-1, sümbol 5.3.2

ISO 7000-0624

Hoida päikesevalguse eest --

ISO 15223-1, sümbol 5.2.7

ISO 7000-2609

Mittesteriilne --

ISO 15223-1, sümbol 5.2.8

ISO 7000-2606

Mitte kasutada, kui pakend on 
kahjustatud

--

ISO 15223-1, sümbol 5.3.7

ISO 7000-0632

Temperatuuripiirang Näitab 
temperatuurivahemikku 
(mittekondenseeruv) 
transportimisel ja 
hoiustamisel. Ei kehti 
andmekandjatele.

IEC 15223-1, sümbol 5.3.8

ISO 7000-2620

Niiskusepiirang Suhtelise õhuniiskuse vahemik 
(mittekondenseeruv) 
transportimisel ja 
hoiustamisel.

Sümbol Standardid ja viited Viite kirjeldus Lisateave
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Tehnilised andmed
Järgnev teave täiendab kasutusjuhendis olevat teavet.

Tööiga

Lumify süsteemi kavandatud tööiga on vähemalt 3 aastat. Lumify süsteemi tööiga varieerub 
olenevalt kasutamisest ja keskkonnatingimustest.

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

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Kõik õigused kaitstud. Välja antud USA-s.
Reprodutseerimine või edasiandmine täielikult või osaliselt mis tahes vormis või mis tahes viisil elektrooniliselt, mehaaniliselt 
või muul viisil on keelatud ilma autoriõiguse omaniku eelneva kirjaliku nõusolekuta. 

IEC 15223-1, sümbol 5.3.9

ISO 7000-2621

Õhurõhu piirang Õhurõhu vahemik 
transportimisel ja 
hoiustamisel.

ISO 15223-1, sümbol 5.3.4

ISO 7000-0626

Hoida kuivana --

ISO 15223-1, sümbol 5.3.1

ISO 7000-0621

Habras, käidelda ettevaatlikult --

IEC 60878, sümbol 2794

ISO 7000-2794

Pakendiühik --

 ISO 7000-3724 Levitaja --

Sümbol Standardid ja viited Viite kirjeldus Lisateave
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