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Wskazówki obsługi
Lumify Diagnostyczny system ultrasonograficzny
15 lipca 2020 r. 4535 620 37281 Rev A

Wskazówki obsługi — informacje
Wskazówki obsługi zawierają informacje wyjaśniające reakcje systemu, które mogą być 
nieprawidłowo rozumiane lub powodować trudności w obsłudze. Należy zapoznać się ze 
wskazówkami obsługi, a kopię tych wskazówek należy przechowywać z podręcznikami obsługi 
systemu. W razie potrzeby Wskazówki obsługi należy umieścić w pobliżu systemu 
ultrasonograficznego.

Informacje na etykiecie
W dokumentacji ośrodka należy zachować Szybki przewodnik dołączony do przesyłki; zawiera on 
informacje znajdujące się na etykiecie diagnostycznego systemu ultrasonograficznego Lumify.

Oznakowanie CE i adres EC Rep
Firma Philips Ultrasound, Inc przechodzi z obecnego oznakowania CE wydawanego przez bieżącą 
jednostkę notyfikowaną CE0086 (UK) na znak CE wydawany przez nową jednostkę notyfikowaną 
CE2797 (UE-27) z dniem 1 marca 2019 roku. Ponadto adres upoważnionego przedstawiciela w Unii 
Europejskiej (EC Rep) zmienia się na:

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

W trakcie przekształcania poprzednie oznakowanie CE oraz adres mogą być widoczne w Instrukcji 
użytkowania oraz w systemie ultrasonograficznym i akcesoriach do systemu.

 Posługiwanie się systemem
• Regulatory Fast Flow i Slow Flow mogą się nieznacznie nakładać w trybie koloru. Najczęściej 

występuje to na urządzeniach mobilnych iPad piątej generacji w orientacji poziomej. Nie ma to 
wpływu na funkcjonalność regulatorów.

• (wyłącznie urządzenia z systemem iOS) W przypadku ręcznej korekty pola Date of Birth 
pacjenta w formularzu Patient Info wyczyszczenie i ponowne wpisanie roku (wszystkich 
czterech liczb) doprowadzi do powstania błędu. W celu uzyskania najlepszych rezultatów 
należy wpisać ponownie całą datę.

• (wyłącznie urządzenia z systemem iOS) Pasek nawigacyjny, wraz z regulatorem Back, nie 
występuje na formularzu Contact Information (do którego można uzyskać dostęp w punkcie 
Customer Information w sekcji Settings). Aby opuścić stronę, należy wprowadzić informacje 
dotyczące klienta, a następnie dotknąć opcji Continue.
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• (wyłącznie urządzenia z systemem iOS) Szybkie, kilkukrotne dotknięcie opcji Save podczas 

skanowania może spowodować nieoczekiwane zamknięcie oprogramowania Lumify.
• (wyłącznie urządzenia z systemem iOS) Moduł zasilania Lumify (LPM) może wejść w stan 

uśpienia, jeśli opuści się aplikację Lumify lub zezwoli się urządzeniu mobilnemu na przejście 
w stan uśpienia. W przypadku próby wznowienia skanowania za pośrednictwem LPM w trybie 
uśpienia, pojawi się komunikat LPM Connection Error. Nacisnąć przycisk z tyłu LPM, aby 
wybudzić LPM.

Przegląd
• (wyłącznie urządzenia z systemem iOS) Po przewinięciu długiej listy zapisanych badań na sam 

dół ostatnie badanie na liście może zostać przycięte przez krawędź ekranu.
• (wyłącznie urządzenia z systemem iOS) W przypadku eksportowania wielu badań do lokalnego 

katalogu należy potwierdzić miejsce docelowe każdego badania; nie można używać jednego 
okna do sterowania eksportem wszystkich badań.

• (wyłącznie urządzenia z systemem iOS) Sekwencja wybranych obrazów i pętli, które pojawiają 
się w badaniu, różni się od sekwencji wyświetlanej na urządzeniach z systemem Android.

• (wyłącznie urządzenia z systemem iOS) Podczas eksportowania badania pozycja Export 
Queue wyświetla stan eksportu jako Aborted. Stan eksportu powinien wyświetlać się 
jako In Progress.

• (wyłącznie urządzenia z systemem iOS) Jeśli podczas przeglądania listy badań w oknie Saved 
Exams dotknie się opcji Select, lista automatycznie przewinie się i zamierzony wybór nie 
będzie widoczny.

Zmiany informacji dla użytkownika
Następujące informacje zastępują lub uzupełniają informacje zawarte na nośniku USB Informacje 
dla użytkownika.

Odzysk, ponowne użycie i utylizacja
Poniższe informacje uzupełniają informacje zawarte w Podręczniku użytkownika.

Nadchloran
W systemie nadchloran jest obecny w bateriach, w tym bateriach litowych. W przypadku tych 
elementów może mieć zastosowanie specjalny sposób postępowania. Więcej informacji zawiera 
strona internetowa:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Bezpieczeństwo
Poniżej przedstawiono informacje, które zostały dodane lub zastąpione w Podręczniku 
użytkownika.
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Symbole

Symbol Normy i odniesienia Opis odniesienia Dodatkowe informacje

-- Wyrób zawiera materiał 
niebezpieczny. Należy 
utylizować w odpowiedni 
sposób. (Wymagane przez 
dyrektywę WEEE; patrz 
EN 50419).

--

ISO 7000-3725 Importer. --

ISO 15223-1, Symbol 5.4.3

ISO 7000-1641

Należy zapoznać się z 
instrukcją przed użyciem.

--

ISO 15223-1, Symbol 5.1.3

ISO 7000-2497

Data produkcji. --

ISO 15223-1, Symbol 5.1.1

ISO 7000-3082

Wytwórca. --

IEC 60417 Kraj produkcji. --

ISO 15223-1, Symbol 5.1.4

ISO 7000-2607

Data ważności. --

IEC 60878, Symbol 1135

ISO 7000-1135

Ogólny symbol dotyczący 
odzysku/recyklingu.

Nie wyrzucać. Usuwać zgodnie 
z przepisami miejscowymi 
i krajowymi.

ISO 15223-1, Symbol 5.1.7

ISO 7000-2498

Numer seryjny. --

ISO 15223-1, Symbol 5.1.5

ISO 7000-2492

Kod serii. --

ISO 15223-1, Symbol 5.1.6

ISO 7000-2493

Numer katalogowy. --

ISO 15223-1, Symbol 5.2.3

ISO 7000-2501

Sterylizowano z użyciem 
tlenku etylenu.

--
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Dyrektywa Komisji 
Europejskiej Medical Device 
Directive dotycząca wyrobów 
medycznych 93/42/EWG 2007/
47/WE

Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2017/745 w sprawie wyrobów 
medycznych, artykuł 20, 
załącznik V

Oznakowanie CE. --

Dyrektywa Komisji 
Europejskiej Medical Device 
Directive dotycząca wyrobów 
medycznych 93/42/EWG 2007/
47/WE

Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2017/745 w sprawie wyrobów 
medycznych, artykuł 20, 
załącznik V

CE0086 – Oznakowanie CE. --

Dyrektywa Komisji 
Europejskiej Medical Device 
Directive dotycząca wyrobów 
medycznych 93/42/EWG 2007/
47/WE

Rozporządzenie Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 
2017/745 w sprawie wyrobów 
medycznych, artykuł 20, 
załącznik V

CE2797 – Oznakowanie CE. --

ISO 15223-1, Symbol 5.4.2

ISO 7000-1051

Nie wykorzystywać ponownie. --

ISO 15223-1, Symbol 5.4.4

ISO 7000-0434A

Przestroga (ISO 7000-0434). --

ISO 15223-1, Symbol 5.3.2

ISO 7000-0624

Chronić przed światłem 
słonecznym.

--

ISO 15223-1, Symbol 5.2.7

ISO 7000-2609

Produkt niesterylny. --

Symbol Normy i odniesienia Opis odniesienia Dodatkowe informacje
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Dane techniczne
Poniższe informacje uzupełniają informacje zawarte w Podręczniku użytkownika.

Okres użytkowania
Okres eksploatacji systemu Lumify wynosi co najmniej 3 lata. Okres eksploatacji systemu Lumify 
będzie się różnić w zależności od sposobu użytkowania i warunków środowiskowych.

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

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Wszelkie prawa zastrzeżone. Opublikowano w USA.
Powielane lub przesyłanie w całości lub w części, w dowolnej formie, za pomocą dowolnych środków, elektronicznych, 
mechanicznych lub innych, jest zabronione bez wcześniejszej pisemnej zgody właściciela praw autorskich. 

ISO 15223-1, Symbol 5.2.8

ISO 7000-2606

Nie stosować w przypadku 
uszkodzenia opakowania.

--

ISO 15223-1, Symbol 5.3.7

ISO 7000-0632

Limit temperatury. Oznacza zakres temperatury 
otoczenia (bez skraplania) 
w czasie transportu 
i przechowywania. Nie dotyczy 
nośników.

IEC 15223-1, Symbol 5.3.8

ISO 7000-2620

Limit wilgotności. Zakres wilgotności względnej 
(bez skraplania) w czasie 
transportu i przechowywania.

IEC 15223-1, Symbol 5.3.9

ISO 7000-2621

Ograniczenia ciśnienia 
atmosferycznego.

Zakres ciśnienia 
atmosferycznego w czasie 
transportu i przechowywania.

ISO 15223-1, Symbol 5.3.4

ISO 7000-0626

Utrzymywać w stanie suchym. --

ISO 15223-1, Symbol 5.3.1

ISO 7000-0621

Delikatne, należy obchodzić 
się z zachowaniem 
ostrożności.

--

IEC 60878, Symbol 2794

ISO 7000-2794

Opakowanie. --

 ISO 7000-3724 Dystrybutor. --

Symbol Normy i odniesienia Opis odniesienia Dodatkowe informacje
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