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Merknader for operatøren
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Om Merknader for operatøren
Merknader for operatøren inneholder informasjon som forklarer visse systemsvar som kan 
misforstås eller skape problemer for brukeren. Les gjennom merknadene for operatøren, og 
oppbevar et eksemplar sammen med brukerhåndbøkene. Hvis det er mulig, bør du også henge 
opp merknadene for operatøren i nærheten av ultralydsystemet.

Informasjon om merking
Ta vare på Hurtigveiledning som er inkludert i leveransen som dokumentasjon. Den inneholder 
informasjon om merking for Lumify diagnostisk ultralydsystem.

CE-merke og adresse til representant i EF
Philips Ultrasound, Inc., går over fra CE-merket fra teknisk kontrollorgan CE0086 (UK) til et nytt CE-
merke fra teknisk kontrollorgan CE2797 (EU-27) med virkning fra 1. mars 2019. Dessuten har vår 
autoriserte representant i Europaunionen (EF-representant) ny postadresse:

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

Under overgangen kan tidligere CE-merke og adresse forekomme på bruksanvisningen og på 
ultralydsystemet og dets ekstrautstyr.

 Bruke systemet
• Rask flow- og Sakte flow-kontroller kan overlappe litt i fargemodus. Dette vises oftest på 

femte generasjon iPad mobile enheter i liggende retning. Dette påvirker ikke funksjonaliteten 
til kontrollene.

• (Bare iOS-enheter) Når du korrigerer pasientens Fødselsdato-felt i skjemaet Pasientinfo, 
oppstår det en feil hvis alle fire siffer i året fjernes og settes inn igjen. For å oppnå best mulig 
resultat legger du inn hele datoen igjen.

• (Bare iOS-enheter) Navigeringsfeltet, inkludert Tilbake-kontrollen, mangler i 
Kontaktinformasjon-skjemaet (åpnes fra Kundeinformasjon i Innstillinger). Hvis du vil forlate 
siden, må du legge inn kundeinformasjonen og deretter trykke på Fortsett.

• (Bare iOS-enheter) Hvis du berører Lagre raskt flere ganger når du skanner, kan det føre til at 
Lumify-programvaren slår seg av uventet.



2 av 6 4535 620 37271

 
• (Bare iOS-enheter) Lumify-strømmodulen (LPM) kan gå til i hvilemodus hvis du avslutter 

Lumify-applikasjonen eller lar den mobile enheten gå over i hvilemodus. Hvis du prøver 
å gjenoppta skanningen med LPM i hvilemodus, vises meldingen LPM-tilkoblingsfeil. For 
å vekke LPM trykker du på knappen på baksiden av LPM.

Oversikt
• (Bare iOS-enheter) Når du blar til bunnen av en lang liste med lagrede undersøkelser, kan den 

siste undersøkelsen i listen bli kuttet av ved kanten av skjermen.
• (Bare iOS-enheter) Når du eksporterer flere undersøkelser til en lokal katalog, må du bekrefte 

eksportmålet for hver undersøkelse. Du kan ikke bruke ett enkelt vindu til å kontrollere 
eksporten av alle undersøkelsene.

• (Bare iOS-enheter) Sekvensen av valgte bilder og sløyfer som vises i en undersøkelse, er 
forskjellig fra sekvensen som vises på Android-enheter.

• (Bare iOS-enheter) Under eksport av undersøkelser viser Eksportkø eksportstatus som 
Avbrutt. Eksportstatus skal vises som Pågår.

• (Bare iOS-enheter) Når du viser en liste over undersøkelser i Lagrede undersøkelser-vinduet 
og deretter berører Velg, ruller listen bort fra ditt tiltenkte valg.

Endringer i brukerinformasjon
Informasjonen nedenfor erstatter eller kommer i tillegg til informasjonen som finnes på USB-
mediet med brukerinformasjon.

Resirkulering, gjenbruk og kassering
Den følgende informasjonen er et tillegg til informasjonen i brukerhåndboken.

Materiale med perklorat

I dette systemet finnes materiale med perklorat i litiumknappeceller eller -batterier. Det kan 
gjelde spesielle regler for håndtering av disse elementene. Du finner mer informasjon på dette 
nettstedet:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Sikkerhet
Den følgende informasjonen er et tillegg til eller erstatter informasjon i brukerhåndboken.
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Symboler

Symbol Standarder og referanse Beskrivelse av referanse Ytterligere informasjon

-- Produktet inneholder farlig 
materiale. Må avhendes 
korrekt. (Kreves i henhold til 
WEEE-direktivet. Se 
EN 50419.)

--

ISO 7000-3725 Importør. --

ISO 15223-1, symbol 5.4.3

ISO 7000-1641

Se bruksanvisningen. --

ISO 15223-1, symbol 5.1.3

ISO 7000-2497

Produksjonsdato. --

ISO 15223-1, symbol 5.1.1

ISO 7000-3082

Produsent. --

IEC 60417 Produksjonsland. --

ISO 15223-1, symbol 5.1.4

ISO 7000-2607

Utløpsdato. --

IEC 60878, symbol 1135

ISO 7000-1135

Generelt symbol for 
gjenvinning/resirkulering.

Skal ikke kastes. Kasseres i 
samsvar med lokal eller 
nasjonal lovgivning.

ISO 15223-1, symbol 5.1.7

ISO 7000-2498

Serienummer. --

ISO 15223-1, symbol 5.1.5

ISO 7000-2492

Batchkode. --

ISO 15223-1, symbol 5.1.6

ISO 7000-2493

Katalognummer. --

ISO 15223-1, symbol 5.2.3

ISO 7000-2501

Sterilisert med etylenoksid. --
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Europakommisjonens direktiv 
om medisinsk utstyr 93/42/
EØF 2007/47/EF

EU MDR 2017/745, artikkel 20, 
vedlegg 5

CE-samsvarsmerke. --

Europakommisjonens direktiv 
om medisinsk utstyr 93/42/
EØF 2007/47/EF

EU MDR 2017/745, artikkel 20, 
vedlegg 5

CE0086 – CE-samsvarsmerke. --

Europakommisjonens direktiv 
om medisinsk utstyr 93/42/
EØF 2007/47/EF

EU MDR 2017/745, artikkel 20, 
vedlegg 5

CE2797 – CE-samsvarsmerke. --

ISO 15223-1, symbol 5.4.2

ISO 7000-1051

Må ikke gjenbrukes. --

ISO 15223-1, symbol 5.4.4

ISO 7000-0434A

Obs! (ISO 7000-0434). --

ISO 15223-1, symbol 5.3.2

ISO 7000-0624

Holdes unna sollys. --

ISO 15223-1, symbol 5.2.7

ISO 7000-2609

Ikke-sterilt. --

ISO 15223-1, symbol 5.2.8

ISO 7000-2606

Skal ikke brukes hvis 
emballasjen er skadet.

--

ISO 15223-1, symbol 5.3.7

ISO 7000-0632

Temperaturgrense. Angir temperaturområdet 
(ikke-kondenserende) for 
transport og oppbevaring. 
Gjelder ikke for medier.

IEC 15223-1, symbol 5.3.8

ISO 7000-2620

Begrensning av luftfuktighet. Området for relativ 
luftfuktighet (ikke-
kondenserende) for transport 
og oppbevaring.

IEC 15223-1, symbol 5.3.9

ISO 7000-2621

Begrensning av atmosfærisk 
trykk.

Område for atmosfærisk trykk 
for transport og oppbevaring.

Symbol Standarder og referanse Beskrivelse av referanse Ytterligere informasjon
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Spesifikasjoner
Den følgende informasjonen er et tillegg til informasjonen i brukerhåndboken.

Levetid

Lumify-systemet er utformet for å ha minst 3 års levetid. Levetiden til Lumify-systemet vil variere 
avhengig av bruks-og miljøforholdene.

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

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Med enerett. Publisert i USA.
Gjengivelse eller overføring, helt eller delvis, i enhver form og med enhver metode, elektronisk, mekanisk eller annen, er 
forbudt uten skriftlig godkjenning fra opphavsrettsinnehaveren på forhånd. 

ISO 15223-1, symbol 5.3.4

ISO 7000-0626

Holdes tørr. --

ISO 15223-1, symbol 5.3.1

ISO 7000-0621

Skjør, skal behandles varsomt. --

IEC 60878, symbol 2794

ISO 7000-2794

Pakningsenhet. --

 ISO 7000-3724 Distributør. --

Symbol Standarder og referanse Beskrivelse av referanse Ytterligere informasjon
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