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Pastabos dėl eksploatacijos
Lumify diagnostinė ultragarso sistema
2020 m. liepos 15 d. 4535 620 37231 Rev A

Apie šias eksploatacijos pastabas
Eksploatacijos pastabos apima informaciją, paaiškinančią tam tikras sistemos reakcijas, kurios gali 
būti neteisingai suprastos arba sukelti sunkumų naudotojui. Peržiūrėkite eksploatacijos pastabas ir 
laikykite jų kopiją kartu su sistemos vadovais. Jei reikia, eksploatacijos pastabas pasikabinkite šalia 
ultragarso sistemos.

Žymėjimo informacija
Išsaugokite pristatytą trumpąją instrukciją ateičiai; joje pateikiama informacijos apie „Lumify“ 
ultragarso sistemos ženklinimą.

CE ženklas ir EB atstovo adresas
Nuo 2019 m. kovo 1 d. „Philips Ultrasound, Inc.“ CE0086 notifikuotosios įstaigos (JK) CE ženklą 
pakeičia nauju CE2797 notifikuotosios įstaigos (EU-27) CE ženklu. Be to, mūsų įgaliotasis atstovas 
Europos Sąjungoje (EB atstovas) turi naują adresą:

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

Pereinamuoju laikotarpiu naudojimo instrukcijoje, ant ultragarso sistemos ir jos priedų dar gali 
būti ankstesnis CE ženklas ir adresas.

 Sistemos naudojimas
• Fast Flow ir Slow Flow valdikliai spalviniu režimu gali šiek tiek persidengti. Tai dažniausiai 

pasitaiko su 5-osios kartos „iPad“ mobiliaisiais prietaisais, veikiančiais gulsčio vaizdo režimu. 
Nuo to valdiklių funkcijos nepasikeičia.

• (Tik iOS prietaisai) Kai rankiniu būdu pakoreguojate paciento Date of Birth laukelį Patient Info 
formoje, išvalius ir vėl įvedus visus keturis metų skaitmenis gaunama klaida. Siekdami 
geriausių rezultatų, iš naujo įveskite visą datą.

• (Tik iOS prietaisai) Naršymo juostos, įskaitant Back valdiklį, nėra Contact Information formoje 
(prieinama iš Customer Information dalyje Settings). Norėdami išeiti iš puslapio, turėsite 
įvesti savo kliento informaciją, tada palieskite Continue.

• (Tik iOS prietaisai) Sparčiai palietus Save kelis kartus, kol vyksta nuskaitymas, „Lumify“ 
programinė įranga gali netikėtai išsijungti.
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• (Tik iOS prietaisai) „Lumify Power Module“ (LPM) gali persijungti į miego režimą, jei išeinate iš 

„Lumify“ programos arba leidžiate mobiliajam prietaisui persijungti į miego režimą. Jei 
bandote tęsti nuskaitymą, kai LPM veikia miego režimu, parodomas pranešimas LPM 
Connection Error (LPM ryšio klaida). Norėdami pažadinti LPM, paspauskite mygtuką LPM gale.

Peržiūra
• (Tik iOS prietaisai) Kai slenkate į ilgo įrašytų tyrimų sąrašo apačią, paskutinis tyrimas sąraše gali 

būti nukirstas ekrano krašte.
• (Tik iOS prietaisai) Kai eksportuojate kelis tyrimus į vietinį katalogą, turite patvirtinti 

eksportavimo paskirties vietą kiekvienam tyrimui; jūs negalite naudoti vieno lango valdyti visų 
tyrimų eksportavimą.

• (Tik iOS prietaisai) Pasirinktų vaizdų ir ciklų, kurie rodomi tyrime, seka skiriasi nuo sekos, 
rodomos „Android“ prietaisų.

• (Tik iOS prietaisai) Tyrimo eksportavimo metu Export Queue eksportavimo būseną rodo kaip 
Aborted. Eksportavimo būsena turėtų būti rodoma kaip In Progress.

• (Tik iOS prietaisai) Kai peržiūrite tyrimų sąrašą lange Saved Exams ir paliečiate Select, sąrašas 
nuslenka tolyn nuo jūsų norimo pasirinkti elemento.

Naudotojo informacijos pakeitimai
Toliau pateikta informacija pakeičia arba papildo informaciją, esančią naudotojo informacijos 
USB laikmenoje.

Perdirbimas, pakartotinis naudojimas ir šalinimas
Ši informacija toliau papildo naudotojo vadovo informaciją.

Perchloratai

Šioje sistemoje perchloratų yra plokščiuose apvaliuosiuose ličio maitinimo elementuose arba 
baterijose. Šioms dalims gali būti taikomi specialūs tvarkymo reikalavimai. Daugiau informacijos 
rasite svetainėje

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Sauga
Toliau pateikta informacija papildo arba pakeičia informaciją, esančią naudotojo vadove.
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Simboliai

Simbolis Standartai ir nuoroda Nuorodos aprašas Papildoma informacija

-- Gaminyje yra kenksmingų 
medžiagų. Išmeskite tinkamai. 
(Privaloma pagal WEEE 
direktyvą, žr. EN 50 419.)

--

ISO 7000-3725 Importuotojas. --

ISO 15223-1, simbolis 5.4.3

ISO 7000-1641

Žr. elektronines naudojimo 
instrukcijas.

--

ISO 15223-1, simbolis 5.1.3

ISO 7000-2497

Pagaminimo data. --

ISO 15223-1, simbolis 5.1.1

ISO 7000-3082

Gamintojas. --

IEC 60417 Pagaminimo šalis. --

ISO 15223-1, simbolis 5.1.4

ISO 7000-2607

Tinkamumo naudoti pabaigos 
data.

--

IEC 60878, simbolis 1135

ISO 7000-1135

Bendrasis simbolis, kuriuo 
žymima surenkamas / 
perdirbamas gaminys.

Neišmeskite. Utilizuokite 
vadovaudamiesi vietiniais, 
nacionaliniais arba 
federaliniais įstatymais.

ISO 15223-1, simbolis 5.1.7

ISO 7000-2498

Serijos numeris. --

ISO 15223-1, simbolis 5.1.5

ISO 7000-2492

Partijos kodas. --

ISO 15223-1, simbolis 5.1.6

ISO 7000-2493

Katalogo numeris. --

ISO 15223-1, simbolis 5.2.3

ISO 7000-2501

Sterilizuota naudojant etileno 
oksidą.

--

Europos Komisijos medicinos 
prietaisų direktyva 93/42/EEB 
2007/47/EB

ES MDR 2017/745, 20 str., 
5 priedas

CE atitikties ženklas. --
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Europos Komisijos medicinos 
prietaisų direktyva 93/42/EEB 
2007/47/EB

ES MDR 2017/745, 20 str., 
5 priedas

CE0086 – CE atitikties ženklas. --

Europos Komisijos medicinos 
prietaisų direktyva 93/42/EEB 
2007/47/EB

ES MDR 2017/745, 20 str., 
5 priedas

CE2797 – CE atitikties ženklas. --

ISO 15223-1, simbolis 5.4.2

ISO 7000-1051

Nenaudokite pakartotinai. --

ISO 15223-1, simbolis 5.4.4

ISO 7000-0434A

Perspėjimas (ISO 7000-0434). --

ISO 15223-1, simbolis 5.3.2

ISO 7000-0624

Saugoti nuo saulės šviesos. --

ISO 15223-1, simbolis 5.2.7

ISO 7000-2609

Nesterilus. --

ISO 15223-1, simbolis 5.2.8

ISO 7000-2606

Nenaudokite, jei pakuotė 
pažeista.

--

ISO 15223-1, simbolis 5.3.7

ISO 7000-0632

Temperatūros riba. Nurodo temperatūros 
diapazoną (be kondensacijos) 
transportuojant ir 
sandėliuojant. Netaikoma 
laikmenoms.

IEC 15223-1, simbolis 5.3.8

ISO 7000-2620

Drėgnio riba. Santykinio drėgnio diapazonas 
(be kondensacijos) 
transportuojant ir 
sandėliuojant.

IEC 15223-1, simbolis 5.3.9

ISO 7000-2621

Atmosferos slėgio apribojimai. Transportavimo ir 
sandėliavimo atmosferos 
slėgio diapazonas.

ISO 15223-1, simbolis 5.3.4

ISO 7000-0626

Laikyti sausai. --

Simbolis Standartai ir nuoroda Nuorodos aprašas Papildoma informacija
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Specifikacijos
Ši informacija toliau papildo naudotojo vadovo informaciją.

Eksploatavimo trukmė

„Lumify“ sistema yra skirta mažiausiai 3 metų eksploatavimui. „Lumify“ sistemos eksploatavimo 
trukmė skiriasi priklausomai nuo naudojimo ir aplinkos sąlygos.

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

© „Koninklijke Philips N.V.“, 2020 m. Visos teisės saugomos. Spausdinta JAV.
Negavus išankstinio raštiško autorių teisių savininko sutikimo, atkurti arba perduoti visą medžiagą arba jos dalį bet kokia forma 
arba priemonėmis (elektroninėmis, mechaninėmis arba kitomis) yra draudžiama. 

ISO 15223-1, simbolis 5.3.1

ISO 7000-0621

Trapus, elgtis atsargiai. --

IEC 60878, simbolis 2794

ISO 7000-2794

Pakuotė. --

 ISO 7000-3724 Platintojas. --

Simbolis Standartai ir nuoroda Nuorodos aprašas Papildoma informacija
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