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Ekspluatācijas piezīmes
Lumify diagnostikas ultrasonogrāfs
2020. gada 15. jūlijs 4535 620 37241 Rev A

Par ekspluatācijas piezīmēm
Ekspluatācijas piezīmēs ir iekļauta informācija, kas precizē konkrētas sistēmas atbildes reakcijas, 
kuras varētu būt pārprotamas vai apgrūtināt lietošanu. Pārskatiet ekspluatācijas piezīmes un 
glabājiet to kopiju kopā ar sistēmas rokasgrāmatām. Ja nepieciešams, novietojiet ekspluatācijas 
piezīmes ultrasonogrāfa tuvumā.

Informācija par etiķetēm
Saglabājiet sūtījumā ietverto īso rokasgrāmatu savai atsaucei; tajā ir ietverta informācija par 
Lumify diagnostikas ultrasonogrāfa etiķetēm.

CE atbilstības zīme un ES pilnvarotā pārstāvja adrese
Philips Ultrasound, Inc. pāriet no CE0086 pilnvarotās iestādes (UK) CE atbilstības zīmes uz jaunu 
CE2797 pilnvarotās iestādes (EU-27) CE atbilstības zīmi, kas stājās spēkā 2019. gada 1. martā. 
Turklāt mūsu ES pilnvarotajam pārstāvim (EC Rep) ir jauna adrese:

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

Pārejas laikā iespējams apskatīt iepriekšējo CE atbilstības zīmi un adresi lietošanas instrukcijās un 
uz ultrasonogrāfa un tā piederumiem.

 Sistēmas lietošana
• Fast Flow un Slow Flow vadīklas var nedaudz pārklāties krāsu režīmā. Tas visbiežāk parādās 

5. paaudzes iPad mobilajās ierīcēs ainavas orientācijā. Tas neietekmē vadīklu funkcionalitāti.
• (Tikai iOS ierīcēm) Kad manuāli labojat pacienta Date of Birth lauku veidlapā Patient Info 

visu četru gada ciparu notīrīšana un atkārtota ievade novedīs pie kļūdas. Lai iegūtu labākus 
rezultātus, atkārtoti ievadiet visu datumu.

• (Tikai iOS ierīcēm) Navigācijas josla, ieskaitot vadīklu Back, nav atrodama veidlapā Contact 
Information (ja piekļūts no Customer Information sadaļā Settings). Lai izietu no lapas, 
ievadiet savu klienta informāciju un tad pieskarieties Continue.

• (Tikai iOS ierīcēm) Vairākas reizes ātri pieskaroties Save skenēšanas laikā, Lumify 
programmatūra var negaidīti izslēgties.
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• (Tikai iOS ierīcēm) Lumify barošanas modulis (LPM) var pāriet miega režīmā, ja izejat no Lumify 

lietojumprogrammas vai ļaujat mobilajai ierīcei pāriet miega režīmā. Ja mēģināt turpināt 
skenēšanu ar LPM miega režīmā, parādīsies ziņojums LPM Connection Error. Lai pamodinātu 
LPM, nospiediet pogu uz LPM aizmugurējās daļas.

Pārskatīšana
• (Tikai iOS ierīcēm) Ritinot līdz saglabāto izmeklējumu garā saraksta apakšdaļai, ekrāna malā 

varētu tikt nogriezts saraksta pēdējais izmeklējums.
• (Tikai iOS ierīcēm) Eksportējot vairākus izmeklējumus uz vietējo direktoriju, katram 

izmeklējumam jāapstiprina eksporta mērķis; jūs nevarat izmantot vienu logu, lai kontrolētu 
visu izmeklējumu eksportu.

• (Tikai iOS ierīcēs) Atlasīto attēlu un cilpu secība, kas parādās izmeklējumā, atšķiras no secības, 
kas tiek parādīta Android ierīcēs.

• (Tikai iOS ierīcēs) Izmeklējumu eksporta laikā Export Queue parāda eksporta statusu kā 
Aborted. Eksporta statusam vajadzētu parādīties kā In Progress.

• (Tikai iOS ierīcēm) Ja skatāt izmeklējumu sarakstu logā Saved Exams un tad pieskarieties 
Select, saraksts tiek aizritināts prom no jūsu paredzētās atlases.

Lietotāja informācijas izmaiņas
Tālāk norādītā informācija aizstāj vai papildina informāciju, kas ir iekļauta USB zibatmiņā Lietotāja 
informācija.

Pārstrāde, atkārtota izmantošana un utilizēšana
Tālākā informācija papildina informāciju Lietotāja rokasgrāmatā.

Perhlorāta materiāls
Šajā sistēmā perhlorāta materiāls ir ietverts kā litija monētas veida elements vai akumulatori. Var 
būt nepieciešama īpaša apiešanās ar šiem elementiem. Vairāk informācijas skatiet tīmekļa vietnē:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Drošība
Tālāk norādītā informācija papildina vai aizvieto informāciju Lietotāja rokasgrāmatā.



4535 620 37241 3 no 6

 
Simboli

Simbols Standarti un atsauces Atsauces apraksts Papildinformācija

-- Izstrādājums satur bīstamos 
materiālus. Atbilstoša 
iznīcināšana. (prasīts EEIA 
direktīvā; skatiet EN 50419.)

--

ISO 7000-3725 Importer. --

ISO 15223-1, simbols 5.4.3

ISO 7000-1641

Skatiet lietošanas instrukcijas. --

ISO 15223-1, simbols 5.1.3

ISO 7000-2497

Ražošanas datums. --

ISO 15223-1, simbols 5.1.1

ISO 7000-3082

Ražotājs. --

IEC 60417 Ražotājvalsts. --

ISO 15223-1, simbols 5.1.4

ISO 7000-2607

Derīguma termiņš. --

IEC 60878, simbols 1135

ISO 7000-1135

Vispārīgs reģenerācijas/
pārstrādājamības simbols.

Neizmest. Utilizēšana jāveic 
saskaņā ar vietējiem, valsts vai 
federālajiem tiesību aktiem.

ISO 15223-1, simbols 5.1.7

ISO 7000-2498

Sērijas numurs. --

ISO 15223-1, simbols 5.1.5

ISO 7000-2492

Sērijas kods --

ISO 15223-1, simbols 5.1.6

ISO 7000-2493

Numurs katalogā. --

ISO 15223-1, simbols 5.2.3

ISO 7000-2501

Sterilizēts, izmantojot etilēna 
oksīdu.

--

Eiropas Komisijas Direktīva 93/
42/EEK 2007/47/EK par 
medicīnas ierīcēm

ES MDR 2017/745, 20. punkts, 
5. pielikums

Atbilstības CE marķējums. --
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Eiropas Komisijas Direktīva 93/
42/EEK 2007/47/EK par 
medicīnas ierīcēm

ES MDR 2017/745, 20. punkts, 
5. pielikums

CE0086 — atbilstības CE 
marķējums.

--

Eiropas Komisijas Direktīva 93/
42/EEK 2007/47/EK par 
medicīnas ierīcēm

ES MDR 2017/745, 20. punkts, 
5. pielikums

CE2797 — atbilstības CE 
marķējums.

--

ISO 15223-1, simbols 5.4.2

ISO 7000-1051

Nelietot atkārtoti. --

ISO 15223-1, simbols 5.4.4

ISO 7000-0434A

Uzmanību (ISO 7000-0434). --

ISO 15223-1, simbols 5.3.2

ISO 7000-0624

Neturēt tiešos saules staros. --

ISO 15223-1, simbols 5.2.7

ISO 7000-2609

Nesterils --

ISO 15223-1, simbols 5.2.8

ISO 7000-2606

Nelietot, ja iepakojums ir 
bojāts.

--

ISO 15223-1, simbols 5.3.7

ISO 7000-0632

Temperatūras ierobežojums. Norāda transportēšanas un 
uzglabāšanas temperatūras 
diapazonu (bez 
kondensācijas). Neattiecas uz 
datu nesēju.

IEC 15223-1, simbols 5.3.8

ISO 7000-2620

Mitruma ierobežojums. Transportēšanas un 
uzglabāšanas relatīvā mitruma 
diapazons (bez kondensācijas).

IEC 15223-1, simbols 5.3.9

ISO 7000-2621

Atmosfēras spiediena 
ierobežojums.

Transportēšanas un 
uzglabāšanas atmosfēras 
spiediena diapazons.

ISO 15223-1, simbols 5.3.4

ISO 7000-0626

Nepakļaut mitruma iedarbībai. --

Simbols Standarti un atsauces Atsauces apraksts Papildinformācija
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Tehniskie dati
Tālākā informācija papildina informāciju Lietotāja rokasgrāmatā.

Darbmūžs
Lumify sistēma ir izstrādāta tā, lai tās kalpošanas laiks būtu vismaz 3 gadi. Lumify sistēmas 
kalpošanas laiks mainīsies atkarībā no lietošanas veida un apkārtējās vides apstākļiem.

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

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Visas tiesības paturētas. Iespiests ASV.
Reproducēšana vai izplatīšana pilnībā vai daļēji jebkādā veidā vai ar jebkādiem līdzekļiem, elektroniskā, mehāniskā vai citā veidā 
ir aizliegta bez autortiesību īpašnieka iepriekšējās rakstiskas piekrišanas. 

ISO 15223-1, simbols 5.3.1

ISO 7000-0621

Trausls, jārīkojas uzmanīgi. --

IEC 60878, simbols 2794

ISO 7000-2794

Iepakojuma vienība. --

 ISO 7000-3724 Izplatītājs. --
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