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Жұмыс ескертпелері
Lumify диагностикалық ультрадыбыстық жүйесі
15 шілде, 2020 4535 620 66711 Rev A

Осы жұмыс ескертпелері туралы
Жұмыс ескертпелері дұрыс түсінілмеуі немесе пайдаланушыға қиындық туғызуы мүмкін 
белгілі бір жүйе талаптарын анықтайтын мәліметтерді қамтиды. Жұмыс ескертпелерін 
қарап, жүйе нұсқаулықтарымен көшірмесін сақтаңыз. Керек болса, жұмыс ескертпелерін 
ультрадыбыстық жүйеге жақын қойыңыз.

Белгілеу туралы ақпарат
Жеткізіп берілген жинақтағы Қысқаша нұсқаулықты сақтаңыз, онда Lumify 
ультрадыбыстық жүйесінің белгілеу туралы ақпараты қамтылған.

CE белгісі және ЕҚ өкілінің мекенжайы
Philips Ultrasound, Inc. компаниясы CE0086 Өкілетті органы (ҰБ) CE белгісінен жаңа CE2797 
Өкілетті органы (EU-27) CE белгісіне ауысуда (2019 жылдың 1 наурыз күні күшіне енді). Оған 
қоса, біздің Еуропалық Одақтағы өкілетті өкіліміздің (ЕҚ өкілі) жаңа мекенжайы мынадай:

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

Ауысу барысында пайдалану нұсқауларынан, ультрадыбыстық жүйе мен қосалқы 
құралдардан алдыңғы CE белгісін көруіңіз мүмкін.

 Жүйені пайдалану
• Fast Flow және Slow Flow басқару құралдары Түс режимінде шамалы қабаттасуы мүмкін. 

Бұл көбінесе 5-ші буындық iPad ұялы құрылғыларында альбом бағдарында пайда 
болады. Бұл басқару құралдары функционалдығына әсер етпейді.

• (Тек iOS құрылғылары) Patient Info пішінінде емделушінің Date of Birth өрісін қолмен 
түзеткен кезде, жылдың барлық төрт санын өшіру және қайта енгізу қате береді. Ең 
жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін толық күнді қайта енгізіңіз.

• (Тек iOS құрылғылары) Contact Information пішінінде шарлау жолағы мен Back басқару 
құралы жоқ (Settings ішіндегі Customer Information параметрінен қатынасқан). Беттен 
шығу үшін тұтынушы туралы ақпаратты енгізіп, Continue параметрін түртуіңіз қажет.

• (Тек iOS құрылғылары) Сканерлеуіңіз Lumify бағдарламалық құралының күтпеген 
жерден өшуіне себеп болған кезде Save параметрін бірнеше рет жылдам түртіңіз.
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• (Тек iOS құрылғылары) Lumify қолданбасынан шықсаңыз, Lumify қуат модулі (LPM) ұйқы 

режиміне өтуі мүмкін немесе ұялы құрылғының ұйқы режиміне өтуіне рұқсат ету 
мүмкін. Ұйқы режимінде LPM модулімен сканерлеуді жалғастырып көрсеңіз, LPM 
Connection Error хабары пайда болады. LPM модулін ояту үшін LPM артындағы түймені 
басыңыз.

Қарап шығу
• (Тек iOS құрылғылары) Сақталған тексерулердің ұзын тізімінің астына айналдырған кезде 

тізімдегі соңғы тексеру экранның жиегінен қиылуы мүмкін.
• (Тек iOS құрылғылары) Бірнеше тексеруді жергілікті каталогқа экспорттаған кезде әрбір 

тексеру экспортталатын межелі орынды растауыңыз қажет; барлық тексерулердің 
экспортын басқару үшін жалғыз терезені пайдалана алмайсыз.

• (Тек iOS құрылғылары) Таңдалған кескіндер мен циклдердің тексеруде көрсетілу реті 
Android құрылғыларында көрсетілу ретінен өзгеше.

• (Тек iOS құрылғылары) Тексеруді экспорттау барысында Export Queue параметрі 
экспорттау күйін Aborted деп көрсетеді. Экспорттау күйі In Progress болып көрсетілуі 
керек.

• (Тек iOS құрылғылары) Saved Exams терезесіндегі тексерулер тізімін көріп, Select 
параметрін түрткен кезде тізім арнайы таңдаудан жоғалады.

Пайдаланушы ақпаратының өзгерістері
Келесі ақпарат Пайдаланушы ақпараты USB құралындағы ақпаратқа қосылады немесе 
ауыстырады.

Қайта айналдыру, қайта пайдалану және жою
Келесі ақпарат Пайдаланушы нұсқаулығындағы ақпаратқа қосылады.

Перхлорат материалы

Бұл жүйеде перхлорат материалы литийлі батарея не аккумуляторларда болуы мүмкін. Бұл 
элементтер үшін арнайы өңдеу қолданылуы мүмкін. Қосымша ақпарат алу үшін, осы веб 
торапты көріңіз:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Қауіпсіздік
Келесі ақпарат Пайдаланушы нұсқаулығындағы ақпаратқа қосылады немесе оны 
ауыстырады.
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Таңбалар

Таңба Стандарттар және сілтеме Сілтеме сипаттамасы Қосымша ақпарат

-- Өнім құрамында қауіпті 
материал бар. Тиісінше 
кәдеге жаратыңыз. (WEEE 
директивасымен талап 
етіледі; EN 50419 стандартын 
қараңыз.)

--

ISO 7000-3725 Импорттаушы. --

ISO 15223-1, 5.4.3 таңбасы

ISO 7000-1641

Пайдалану нұсқауларын 
қараңыз.

--

ISO 15223-1, 5.1.3 таңбасы

ISO 7000-2497

Шығарылған күні. --

ISO 15223-1, 5.1.1 таңбасы

ISO 7000-3082

Өндіруші. --

IEC 60417 Шығарушы ел. --

ISO 15223-1, 5.1.4 таңбасы

ISO 7000-2607

Жарамдылық мерзімі. --

IEC 60878, 1135 таңбасы

ISO 7000-1135

Қалпына келтіруге/қайта 
өңдеуге арналған жалпы 
таңба.

Лақтырмаңыз. Жергілікті, 
мемлекеттік не федералды 
заңдарға сәйкес пайдаға 
асырыңыз.

ISO 15223-1, 5.1.7 таңбасы

ISO 7000-2498

Сериялық нөмір. --

ISO 15223-1, 5.1.5 таңбасы

ISO 7000-2492

Топтама коды. --

ISO 15223-1, 5.1.6 таңбасы

ISO 7000-2493

Каталог нөмірі. --

ISO 15223-1, 5.2.3 таңбасы

ISO 7000-2501

Этилен оксиді арқылы 
стерилденген.

--
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93/42/EEC 2007/47/EC 
Еуропалық комиссияның 
медициналық құрылғы 
директивасы

EU MDR 2017/745, 20 мақала, 
5 қосымша

CE сәйкестік белгісі. --

93/42/EEC 2007/47/EC 
Еуропалық комиссияның 
медициналық құрылғы 
директивасы

EU MDR 2017/745, 
20 мақала, 5 қосымша

CE0086 - CE сәйкестік белгісі. --

93/42/EEC 2007/47/EC 
Еуропалық комиссияның 
медициналық құрылғы 
директивасы

EU MDR 2017/745, 
20 мақала, 5 қосымша

CE2797 - CE сәйкестік белгісі. --

ISO 15223-1, 5.4.2 таңбасы

ISO 7000-1051

Қайта пайдаланбаңыз. --

ISO 15223-1, 5.4.4 таңбасы

ISO 7000-0434A

Сақтық шара 
(ISO 7000-0434).

--

ISO 15223-1, 5.3.2 таңбасы

ISO 7000-0624

Күн сәулесінен алыс ұстаңыз. --

ISO 15223-1, 5.2.7 таңбасы

ISO 7000-2609

Стерилденбеген. --

ISO 15223-1, 5.2.8 таңбасы

ISO 7000-2606

Бума зақымдалған болса, 
оны пайдаланбаңыз.

--

ISO 15223-1, 5.3.7 таңбасы

ISO 7000-0632

Температура шегі. Тасымал мен сақтау үшін 
температура ауқымын 
(қысылмайтын) анықтайды. 
Медиаға қолданылмайды.

IEC 15223-1, 5.3.8 таңбасы

ISO 7000-2620

Ылғалдылық шектеуі. Тасымал мен сақтауға 
арналған салыстырмалы 
ылғалдылық ауқымы 
(қысылмайтын).

Таңба Стандарттар және сілтеме Сілтеме сипаттамасы Қосымша ақпарат
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Сипаттамалар
Келесі ақпарат Пайдаланушы нұсқаулығындағы ақпаратқа қосылады

Қызмет мерзімі

Lumify жүйесі кемінде 3 жылдық қызмет мерзімімен жобаланған. Пайдалану және 
қоршаған орта жағдайларына байланысты Lumify жүйесінің қызмет мерзімі әртүрлі болады.

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

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Барлық құқықтары қорғалған. АҚШ-та басылып шыққан.
Электрондық, механикалық немесе басқа бөлігін толығымен немесе жартылай, кез келген үлгіде немесе кез келген құралмен 
қайта жасауға немесе үшінші тарапқа беруге авторлық құқық иесінің жазбаша келісімінсіз тыйым салынады. 

IEC 15223-1, 5.3.9 таңбасы

ISO 7000-2621

Атмосфералық қысым 
шектеуі.

Тасымал мен сақтауға 
арналған атмосфералық 
қысым ауқымы.

ISO 15223-1, 5.3.4 таңбасы

ISO 7000-0626

Құрғақ сақтаңыз. --

ISO 15223-1, 5.3.1 таңбасы

ISO 7000-0621

Сынғыш, абайлап 
қолданыңыз.

--

IEC 60878, 2794 таңбасы

ISO 7000-2794

Орау құралы. --

 ISO 7000-3724 Дистрибьютор. --

Таңба Стандарттар және сілтеме Сілтеме сипаттамасы Қосымша ақпарат
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