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Χρήση των Σημειώσεων λειτουργίας
Οι Σημειώσεις λειτουργίας περιέχουν πληροφορίες που διασαφηνίζουν ορισμένες αντιδράσεις 
του συστήματος, οι οποίες μπορεί να οδηγήσουν σε λανθασμένα συμπεράσματα ή να 
δυσκολέψουν το χειριστή. Διαβάστε τις σημειώσεις λειτουργίας και κρατήστε ένα αντίγραφο 
μαζί με τα εγχειρίδια οδηγιών χρήσης του συστήματος. Εάν χρειάζεται, τοποθετήστε το έντυπο 
με τις σημειώσεις λειτουργίας κοντά στο σύστημα υπερήχων.

Πληροφορίες σήμανσης
Κρατήστε στο αρχείο σας τον Οδηγό Γρήγορης Αναφοράς που περιλαμβάνεται στην παράδοση, 
καθώς περιέχει τις πληροφορίες σήμανσης για το Διαγνωστικό Σύστημα Υπερήχων Lumify.

Σήμα CE και διεύθυνση Αντιπροσώπου Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η Philips Ultrasound, Inc. πραγματοποιεί μετάβαση από το Σήμα CE της αρμόδιας αρχής CE0086 
(ΗΒ) σε Σήμα CE μιας νέας αρμόδιας αρχής CE2797 (EU-27), από την 1η Μαρτίου 2019. Επιπλέον, 
ο Εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπός μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχει νέα ταχυδρομική 
διεύθυνση:

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

Κατά τη διάρκεια της μετάβασης, ενδέχεται να δείτε το προηγούμενο Σήμα CE και τη διεύθυνση 
σε Οδηγίες χρήσης και στο σύστημα υπερήχων και τα παρελκόμενά του.

 Χρήση του συστήματος
• Τα χειριστήρια Fast Flow και Slow Flow μπορεί να αλληλοεπικαλύπτονται ελαφρώς στην 

απεικόνιση Color. Αυτό εμφανίζεται συχνότερα στις συσκευές iPad 5ης γενιάς στον οριζόντιο 
προσανατολισμό. Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργικότητα των χειριστηρίων.

• (Μόνο για τις συσκευές iOS) Όταν διορθώνετε με μη αυτόματο τρόπο το πεδίο Date of Birth 
στη φόρμα Patient Info και σβήσετε και ξαναγράψετε και τα τέσσερα ψηφία του έτους, θα 
προκύψει σφάλμα. Για βέλτιστα αποτελέσματα, προσθέστε ξανά ολόκληρη την ημερομηνία.

• (Μόνο για συσκευές iOS) Η μπάρα πλοήγησης, συμπεριλαμβανομένου του χειριστηρίου 
Back, λείπει από τη φόρμα Contact Information (έχετε πρόσβαση σε αυτήν στο Customer 
Information στο Settings). Για έξοδο από τη σελίδα, πρέπει να προσθέσετε τα στοιχεία 
πελάτη και στη συνέχεια να αγγίξετε το Continue.

• (Μόνο για συσκευές iOS) Αν πατήσετε γρήγορα το Save πολλές φορές κατά τη σάρωση, αυτό 
μπορεί να προκαλέσει το ξαφνικό κλείσιμο του λογισμικού Lumify.
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• (Μόνο για συσκευές iOS) Η Μονάδα Τροφοδοσίας Lumify (LPM) μπορεί να εισέλθει σε 

λειτουργία αναμονής αν βγείτε από την εφαρμογή Lumify ή επιτρέψετε στην κινητή συσκευή 
να μπει σε λειτουργία αναμονής. Αν δοκιμάσετε να συνεχίσετε τη σάρωση με την LPM σε 
λειτουργία αναμονής, εμφανίζεται το μήνυμα LPM Connection Error. Για να βγάλετε την LPM 
από τη λειτουργία αναμονής, πατήστε το κουμπί στο πίσω μέρος της LPM.

Ανασκόπηση
• (Μόνο για συσκευές iOS) Όταν κάνετε κύλιση μέχρι το τέλος της μακράς λίστας των 

αποθηκευμένων εξετάσεων, η τελευταία εξέταση μπορεί να κρύβεται από την άκρη της 
οθόνης.

• (Μόνο για συσκευές iOS) Όταν κάνετε εξαγωγή πολλών εξετάσεων σε έναν τοπικό κατάλογο, 
πρέπει να επιβεβαιώσετε τον προορισμό εξαγωγής για κάθε εξέταση. Δεν μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε ένα μόνο παράθυρο για να ελέγξετε την εξαγωγή όλων των εξετάσεων.

• (Μόνο για συσκευές iOS) Η ακολουθία επιλεγμένων εικόνων και βρόχων που εμφανίζεται σε 
μια εξέταση είναι διαφορετική από την ακολουθία που εμφανίζεται στις συσκευές Android.

• (Μόνο για συσκευές iOS) Κατά την εξαγωγή της εξέτασης, το Export Queue δείχνει την 
κατάσταση της εξαγωγής ως Aborted. Η κατάσταση εξαγωγής θα πρέπει να εμφανίζεται ως 
In Progress.

• (Μόνο για συσκευές iOS) Όταν προβάλετε μια λίστα εξετάσεων στο παράθυρο Saved Exams 
και, στη συνέχεια, αγγίζετε το Select, η λίστα μετακινείται και φεύγει από την επιθυμητή 
επιλογή σας.

Αλλαγές Πληροφοριών Χρήστη
Οι παρακάτω πληροφορίες αντικαθιστούν ή συμπληρώνουν τις πληροφορίες που 
περιλαμβάνονται στις Πληροφορίες για τον χρήστη σε μέσα αποθήκευσης USB.

Ανακύκλωση, Επαναχρησιμοποίηση και Απόρριψη
Οι ακόλουθες πληροφορίες συμπληρώνουν πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο 
Χρήσης.

Υπερχλωρικό υλικό
Στο σύστημα αυτό, το υπερχλωρικό υλικό υπάρχει στις μπαταρίες τύπου νομίσματος ή τις 
μπαταρίες λιθίου. Ενδέχεται να απαιτείται ειδικός χειρισμός για αυτά τα στοιχεία. Για 
περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στην παρακάτω τοποθεσία web:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Ασφάλεια
Οι παρακάτω πληροφορίες συμπληρώνουν ή αντικαθιστούν πληροφορίες που περιλαμβάνονται 
στο Εγχειρίδιο χρήσης.
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Σύμβολα

Σύμβολο Πρότυπα και βιβλιογραφικές 
αναφορές

Περιγραφή βιβλιογραφικής 
αναφοράς

Επιπρόσθετες πληροφορίες

-- Το προϊόν περιέχει επικίνδυνα 
υλικά. Να απορρίπτεται 
σύμφωνα με τους 
κανονισμούς. (Απαιτείται από 
την Οδηγία ΑΗΗΕ, βλ. 
EN 50419.)

--

ISO 7000-3725 Εισαγωγέας. --

ISO 15223-1, Σύμβολο 5.4.3

ISO 7000-1641

Συμβουλευτείτε τις οδηγίες 
χρήσης.

--

ISO 15223-1, Σύμβολο 5.1.3

ISO 7000-2497

Ημερομηνία κατασκευής. --

ISO 15223-1, Σύμβολο 5.1.1

ISO 7000-3082

Κατασκευαστής. --

IEC 60417 Χώρα κατασκευής. --

ISO 15223-1, Σύμβολο 5.1.4

ISO 7000-2607

Ημερομηνία λήξης. --

IEC 60878, Σύμβολο 1135

ISO 7000-1135

Γενικό σύμβολο για 
ανάκτηση/δυνατότητα 
ανακύκλωσης.

Μην απορρίπτετε 
οπουδήποτε. Η απόρριψη θα 
πρέπει να γίνεται σύμφωνα με 
τους κανονισμούς υγιεινής 
που ισχύουν σε κάθε χώρα.

ISO 15223-1, Σύμβολο 5.1.7

ISO 7000-2498

Σειριακός αριθμός. --

ISO 15223-1, Σύμβολο 5.1.5

ISO 7000-2492

Κωδικός παρτίδας. --

ISO 15223-1, Σύμβολο 5.1.6

ISO 7000-2493

Αριθμός καταλόγου. --

ISO 15223-1, Σύμβολο 5.2.3

ISO 7000-2501

Αποστειρώθηκε με οξείδιο 
του αιθυλενίου.

--
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Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EOK, 
2007/47/ΕΚ περί ιατρικών 
συσκευών

EΕ MDR 2017/745, Άρθρο 20, 
Παράρτημα 5

Σήμα συμμόρφωσης CE. --

Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EOK, 
2007/47/ΕΚ περί ιατρικών 
συσκευών

EΕ MDR 2017/745, Άρθρο 20, 
Παράρτημα 5

CE0086 - Σήμα συμμόρφωσης 
CE.

--

Ευρωπαϊκή οδηγία 93/42/EOK, 
2007/47/ΕΚ περί ιατρικών 
συσκευών

EΕ MDR 2017/745, Άρθρο 20, 
Παράρτημα 5

CE2797 - Σήμα συμμόρφωσης 
CE.

--

ISO 15223-1, Σύμβολο 5.4.2

ISO 7000-1051

Να μην 
επαναχρησιμοποιείται.

--

ISO 15223-1, Σύμβολο 5.4.4

ISO 7000-0434A

Προσοχή (ISO 7000-0434). --

ISO 15223-1, Σύμβολο 5.3.2

ISO 7000-0624

Μακριά από το φως του 
ήλιου.

--

ISO 15223-1, Σύμβολο 5.2.7

ISO 7000-2609

Μη αποστειρωμένο. --

ISO 15223-1, Σύμβολο 5.2.8

ISO 7000-2606

Να μη χρησιμοποιείται σε 
περίπτωση ζημιάς στη 
συσκευασία.

--

ISO 15223-1, Σύμβολο 5.3.7

ISO 7000-0632

Όριο θερμοκρασίας. Δηλώνει το εύρος 
θερμοκρασίας (χωρίς 
συμπύκνωση υδρατμών) για 
μεταφορά και φύλαξη. Δεν 
ισχύει για τα μέσα 
αποθήκευσης δεδομένων.

IEC 15223-1, Σύμβολο 5.3.8

ISO 7000-2620

Περιορισμός υγρασίας. Το εύρος σχετικής υγρασίας 
(χωρίς συμπύκνωση 
υδρατμών) για μεταφορά και 
φύλαξη.

Σύμβολο Πρότυπα και βιβλιογραφικές 
αναφορές

Περιγραφή βιβλιογραφικής 
αναφοράς

Επιπρόσθετες πληροφορίες
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 Προδιαγραφές
Οι ακόλουθες πληροφορίες συμπληρώνουν πληροφορίες που περιλαμβάνονται στο Εγχειρίδιο 
Χρήσης.

Διάρκεια ζωής
Το σύστημα Lumify είναι σχεδιασμένο για να έχει ωφέλιμη διάρκεια ζωής τουλάχιστον 3 έτη. Η 
ωφέλιμη διάρκεια ζωής του συστήματος Lumify θα ποικίλει ανάλογα με τη χρήση και τις 
περιβαλλοντικές συνθήκες.

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

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. Τυπώθηκε στις Η.Π.Α.
Απαγορεύεται η ολική ή τμηματική αναπαραγωγή ή μετάδοση, σε οποιαδήποτε μορφή ή με οποιονδήποτε τρόπο, 
ηλεκτρονικό, μηχανικό ή άλλο, χωρίς την προηγούμενη γραπτή συναίνεση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. 

IEC 15223-1, Σύμβολο 5.3.9

ISO 7000-2621

Περιορισμός ατμοσφαιρικής 
πίεσης.

Εύρος ατμοσφαιρικής πίεσης 
για μεταφορά και φύλαξη.

ISO 15223-1, Σύμβολο 5.3.4

ISO 7000-0626

Να διατηρείται στεγνό. --

ISO 15223-1, Σύμβολο 5.3.1

ISO 7000-0621

Εύθραυστο, χειριστείτε το με 
προσοχή.

--

IEC 60878, Σύμβολο 2794

ISO 7000-2794

Μονάδα συσκευασίας. --

 ISO 7000-3724 Διανομέας. --

Σύμβολο Πρότυπα και βιβλιογραφικές 
αναφορές

Περιγραφή βιβλιογραφικής 
αναφοράς

Επιπρόσθετες πληροφορίες
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