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Üzemeltetési megjegyzések
Lumify diagnosztikai ultrahangrendszer
2020. július 15. 4535 620 37181 Rev A

Az üzemeltetési megjegyzésekről
Az üzemeltetési megjegyzések olyan információkat tartalmaznak, amelyek egyértelművé teszik 
a rendszer bizonyos félreérthető vagy a felhasználót esetlegesen összezavaró válaszreakcióit. 
Olvassa át az üzemeltetési megjegyzéseket, és tartson belőlük egy példányt a rendszer 
használati utasításai mellett. Ha megoldható, helyezze az üzemeltetési megjegyzéseket 
az ultrahangrendszer mellé.

Címkékkel kapcsolatos információk
Őrizze meg a kapott Gyors útmutatót, mivel az tartalmazza a Lumify diagnosztikai 
ultrahangrendszer címkézésével kapcsolatos információt.

CE-jelölés és EK képviselő címe
A Philips Ultrasound, Inc. jelenlegi CE0086 Notified Body (UK) CE-jelölését felváltja az új CE2797 
Notified Body (EU-27) CE-jelöléssel, 2019. március 1-ei hatállyal. Ezen kívül az Európai Közösség 
mellé rendelt meghatalmazott képviselőnk új címe a következő:

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

Az átmenet során még előfordulhat a CE-jel feltüntetése a használati útmutatón, az ultrahangos 
rendszeren és annak tartozékain.

 A rendszer használata
• A Fast Flow és Slow Flow vezérlő színes üzemmódban kissé átfedésben lehet egymással. 

Ez leggyakrabban 5. generációs iPad-mobileszközökön jelentkezik, fekvő elrendezésnél. 
Ez nem befolyásolja a vezérlők működését.

• (Csak iOS eszközökön) Amikor a Patient Info űrlapon kézzel javítja a beteg Date of Birth 
mezőjének adatait, mind a négy számjegy törlése és ismételt beírása hibát eredményez. 
A lehető legjobb eredmény érdekében adja meg újból a teljes dátumot.

•  (Csak iOS eszközökön) A navigációs sáv a Back vezérlővel együtt hiányzik a Contact 
Information űrlapról (elérhető a Settings menü Customer Information lapjáról). A lap 
elhagyásához adja meg az ügyféladatokat, majd érintse meg a Continue lehetőséget.
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• (Csak iOS eszközökön) Ha pásztázás közben egymás után többször, gyorsan megérinti 

a Save lehetőséget, a Lumify szoftvere váratlanul leállhat.
• Csak iOS eszközökön) Ha kilép a Lumify alkalmazásból, vagy ha hagyja a mobileszközt alvó 

üzemmódba lépni, a Lumify áramellátási modulja (LPM) alvó üzemmódba léphet. Ha 
megpróbál visszatérni a pásztázáshoz, miközben az LPM alvó üzemmódban van, megjelenik 
az LPM Connection Error üzenet. Az LPM felébresztéséhez nyomja meg az LPM hátulján 
található gombot.

Áttekintés
• (Csak iOS eszközökön) Amikor egy mentett vizsgálatokat tartalmazó, hosszú lista aljára görget, 

előfordulhat, hogy a listában szereplő utolsó vizsgálat nem látszik a képernyő szélén.
• (Csak iOS eszközökön) Amikor több vizsgálatot exportál helyi könyvtárba, minden vizsgálatnál 

meg kell erősítenie az exportálás célállomását; nem kezelhető az összes vizsgálat exportálása 
egyetlen ablakban.

• (Csak iOS eszközökön) A vizsgálatban megjelenő kijelölt képek és képsorozatok nem 
ugyanolyan sorrendben jelennek meg, mint az Android eszközökön.

• (csak iOS eszközökön) Vizsgálat exportálása közben az Export Queue az exportálást Aborted 
állapotúnak mutatja. Az exportálásnak In Progress állapotúként kellene megjelennie.

• (Csak iOS eszközökön) Amikor a Saved Exams ablakban a vizsgálatok listáját nézi, majd 
megérinti a Select lehetőséget, a lista elmozdul a kívánt kijelöléstől.

Változások a felhasználói útmutatóban
Az alábbi tájékoztatás az USB-adathordozón elérhető Felhasználói információk alatt található 
tudnivalók helyébe lép vagy kiegészíti azokat.

Újrahasznosítás, újrafelhasználás és hulladékként történő kezelés
Az alábbi tájékoztatás kiegészíti a Használati útmutató információit.

Perklorátot tartalmazó anyagok
Ebben a rendszerben perklorátot tartalmazó anyagok a lítiumos gombelemekben és 
akkumulátorokban lehetnek jelen. Ezeket az anyagokat óvatosan kell kezelni. További 
információkért lásd a következő honlapot:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Biztonság
Az alábbi tájékoztatás a Használati útmutató információinak helyébe lép, vagy azokat kiegészíti.
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Szimbólumok

Szimbólum Szabványok és referencia Referencia leírása További információk

-- A termék veszélyes anyagot 
tartalmaz. Megfelelően 
ártalmatlanítandó. (A 
hulladékká vált elektromos és 
elektronikus berendezésekre 
(Waste Electrical and 
Electronic Equipment, WEEE) 
vonatkozó irányelv által előírt; 
lásd EN 50419.)

--

ISO 7000-3725 Importőr. --

ISO 15223-1, Szimbólum 5.4.3

ISO 7000-1641

Lásd a használati útmutatót. --

ISO 15223-1, Szimbólum 5.1.3

ISO 7000-2497

A gyártás időpontja. --

ISO 15223-1, Szimbólum 5.1.1

ISO 7000-3082

Gyártó. --

IEC 60417 Származási hely. --

ISO 15223-1, Szimbólum 5.1.4

ISO 7000-2607

Lejárat időpontja. --

IEC 60878, Szimbólum 1135

ISO 7000-1135

A helyreállítás/újrahasznosítás 
általános szimbóluma.

Ne dobja el. A helyi, állami 
vagy szövetségi törvényeknek 
megfelelően 
ártalmatlanítandó.

ISO 15223-1, Szimbólum 5.1.7

ISO 7000-2498

Sorozatszám. --

ISO 15223-1, Szimbólum 5.1.5

ISO 7000-2492

Tételkód. --

ISO 15223-1, Szimbólum 5.1.6

ISO 7000-2493

Katalógusszám. --

ISO 15223-1, Szimbólum 5.2.3

ISO 7000-2501

Etilén-oxiddal sterilizálva. --
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Az Európai Bizottság 93/42/
EEC 2007/47/EC irányelve az 
orvosi eszközökről

EU MDR 2017/745, Article 20, 
5.  melléklet

CE megfelelőségi jelzés. --

Az Európai Bizottság 93/42/
EEC 2007/47/EC irányelve az 
orvosi eszközökről

EU MDR 2017/745, Article 20, 
5.  melléklet

CE0086 - CE megfelelőségi 
jelzés.

--

Az Európai Bizottság 93/42/
EEC 2007/47/EC irányelve az 
orvosi eszközökről

EU MDR 2017/745, Article 20, 
5.  melléklet

CE2797 - CE megfelelőségi 
jelzés.

--

ISO 15223-1, Szimbólum 5.4.2

ISO 7000-1051

Ne használja fel újra. --

ISO 15223-1, Szimbólum 5.4.4

ISO 7000-0434A

Vigyázat! (ISO 7000-0434). --

ISO 15223-1, Szimbólum 5.3.2

ISO 7000-0624

Óvja a napfénytől. --

ISO 15223-1, Szimbólum 5.2.7

ISO 7000-2609

Nem steril. --

ISO 15223-1, Szimbólum 5.2.8

ISO 7000-2606

Ne használja, ha a csomag 
sérült.

--

ISO 15223-1, Szimbólum 5.3.7

ISO 7000-0632

Hőmérsékleti határérték. Jelzi a tároláshoz és 
szállításhoz szükséges 
(páralecsapódás nélküli) 
hőmérséklettartományt. Nem 
érvényes az adathordozókra.

IEC 15223-1, Szimbólum 5.3.8

ISO 7000-2620

Páratartalmi határérték. A tároláshoz és szállításhoz 
szükséges (páralecsapódás 
nélküli) relatív páratartalom.

Szimbólum Szabványok és referencia Referencia leírása További információk
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Műszaki adatok
Az alábbi tájékoztatás kiegészíti a Használati útmutató információit.

Szolgálati élettartam
A Lumify rendszert legalább 3 év szolgálati élettartamra tervezték. A Lumify rendszer szolgálati 
élettartama a használat és a környezeti feltételek függvényében változhat.

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

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Minden jog fenntartva. Kiadva az Egyesült Államokban.
A szerzői jog birtokosának előzetes írásos beleegyezése nélkül a sokszorosítás és az átadás sem részben, sem egészben nem 
engedélyezett semmilyen formában vagy módon, beleértve az elektronikus, mechanikai vagy egyéb lehetséges módokat is. 

IEC 15223-1, Szimbólum 5.3.9

ISO 7000-2621

Légköri nyomáshatár. A tároláshoz és szállításhoz 
szükséges légköri nyomás.

ISO 15223-1, Szimbólum 5.3.4

ISO 7000-0626

Tartsa szárazon. --

ISO 15223-1, Szimbólum 5.3.1

ISO 7000-0621

Törékeny, óvatosan kezelendő. --

IEC 60878, Szimbólum 2794

ISO 7000-2794

Csomagolási egység. --

 ISO 7000-3724 Forgalmazó. --

Szimbólum Szabványok és referencia Referencia leírása További információk
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