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Note de operare
Sistemul cu ultrasunete pentru diagnostic Lumify 
15 iulie 2020 4535 620 37301 Rev A

Despre aceste note de operare
Notele de operare conţin informaţii ce clarifică anumite răspunsuri ale sistemului ce pot fi greşit 
înţelese sau pot crea utilizatorului anumite dificultăţi. Citiţi notele de operare şi păstraţi o copie 
a acestora împreună cu manualele sistemului. În cazul în care consideraţi necesar, afişaţi o copie 
a notelor de operare în apropierea sistemului cu ultrasunete.

Informaţii despre etichetare
Păstraţi împreună cu documentele personale Ghidul rapid inclus, primit la livrarea sistemului; 
acesta conţine informaţii despre etichetare pentru Sistemul de diagnostic cu ultrasunete Lumify.

Marcaj CE şi adresa reprezentanţei autorizate în Uniunea Europeană
Philips Ultrasound, Inc., trece de la marcajul CE CE0086 curent al autorităţii competente (UK) la 
un nou marcaj CE CE2797 al autorităţii competente (EU-27), ce intră în vigoare de la 1 martie 
2019. Pe lângă aceasta, reprezentanţa noastră autorizată în Uniunea Europeană are o nouă 
adresă de stradă:

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

Pe parcursul acestei perioade de tranziţie, este posibil să găsiţi marcajul CE şi adresa anterioare 
imprimate pe Instrucţiunile de utilizare şi pe sistemul cu ultrasunete şi accesoriile asociate.

 Utilizarea sistemului
• Comenzile Fast Flow şi Slow Flow se pot suprapune puţin în modul Color. Aceasta se întâmplă 

cel mai adesea pe dispozitivele mobile iPad de a 5-a generaţie, în orientarea tip portret. 
Aceasta nu afectează funcţionalitatea comenzilor.

• (Numai pentru dispozitivele iOS) Când corectaţi manual câmpul Date of Birth - data de 
naştere a pacientului în formularul Patient Info, golirea şi reintroducerea tuturor celor 
patru cifre pentru an determină o eroare. Pentru cele mai bune rezultate, reintroduceţi 
întreaga dată.

• (Numai pentru dispozitivele iOS) Bara de navigare, inclusiv comanda Back, lipseşte din 
formularul Contact Information (accesat din Customer Information din Settings). Pentru 
a închide pagina, trebuie să introduceţi mai întâi informaţiile dvs. de client şi să atingeţi 
apoi Continue.
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• (Numai pentru dispozitivele iOS) Dacă atingeţi rapid Save de mai multe ori în timpul scanării, 

este posibil ca software-ul Lumify să se închidă pe neaşteptate.
• (Numai pentru dispozitivele iOS) Este posibil ca Lumify Power Module (LPM) să intre în modul 

repaus dacă închideţi aplicaţia Lumify sau permiteţi dispozitivului mobil să intre în modul 
repaus. Dacă încercaţi să reluaţi scanarea cu LPM în modul repaus, apare mesajul LPM 
Connection Error. Pentru a reactiva LPM, apăsaţi butonul din spate al LPM.

Revizuirea
• (Numai pentru dispozitivele iOS) Când defilaţi în partea de jos a unei liste lungi de examinări 

salvate, ultima examinare din listă poate fi eliminată din partea de jos a ecranului.
• (Numai pentru dispozitivele iOS) Când exportaţi mai multe examinări pe un director local, 

trebuie să confirmaţi mai întâi destinaţia de exportare pentru fiecare examinare; nu puteţi 
utiliza o singură fereastră pentru a controla exportul tuturor examinărilor.

• (Numai pentru dispozitivele iOS) Secvenţa imaginilor selectate şi a buclelor care apar într-o 
examinare este diferită de secvenţa care apare pe dispozitivele Android.

• (Numai pentru dispozitivele iOS) În timpul exportării examinării, Export Queue afişează starea 
exportării ca Aborted. Starea exportării ar trebui să apară ca In Progress.

• (Numai pentru dispozitivele iOS) Când vizualizaţi o listă de examinări în fereastra Saved Exams 
şi atingeţi apoi Select, lista este derulată şi nu mai afişează selecţia dorită.

Modificări ale informaţiilor pentru utilizator
Informaţiile următoare înlocuiesc sau completează informaţiile incluse pe suportul USB cu 
Informaţii pentru utilizator.

Reciclarea, reutilizarea şi eliminarea
Următoarele informaţii completează informaţiile din Manualul pentru utilizator.

Material cu perclorat
În cadrul acestui sistem, materiale cu perclorat se află în bateriile plate cu litiu. Aceste elemente 
pot fi supuse unor condiţii speciale. Pentru mai multe informaţii, consultaţi site-ul:

www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Siguranţă
Informaţiile următoare completează sau înlocuiesc informaţiile din Manualul pentru utilizator.
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Simboluri

Simbol Standarde şi referinţă Descriere referinţă Informaţii suplimentare

-- Produsul conţine materiale 
periculoase. A se dezafecta în 
mod adecvat. (Obligatorii prin 
directiva WEEE; consultaţi 
EN 50419.)

--

ISO 7000-3725 Importator. --

ISO 15223-1, Simbol 5.4.3

ISO 7000-1641

Consultaţi instrucţiunile 
de utilizare.

--

ISO 15223-1, Simbol 5.1.3

ISO 7000-2497

Data fabricaţiei. --

ISO 15223-1, Simbol 5.1.1

ISO 7000-3082

Producător. --

IEC 60417 Ţara fabricaţiei. --

ISO 15223-1, Simbol 5.1.4

ISO 7000-2607

Data expirării. --

IEC 60878, Simbol 1135

ISO 7000-1135

Simbolul general pentru 
recuperare/reciclare.

A nu se arunca. Îndepărtaţi 
conform normelor legislative 
în vigoare.

ISO 15223-1, Simbol 5.1.7

ISO 7000-2498

Număr de serie. --

ISO 15223-1, Simbol 5.1.5

ISO 7000-2492

Cod de serie. --

ISO 15223-1, Simbol 5.1.6

ISO 7000-2493

Număr de catalog. --

ISO 15223-1, Simbol 5.2.3

ISO 7000-2501

Sterilizat cu etilen oxid. --
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Directiva comisiei europene 
privind dispozitivele medicale 
93/42/EEC 2007/47/EC

EU MDR 2017/745, Articol 20, 
Anexa 5

Marcaj de conformitate CE. --

Directiva comisiei europene 
privind dispozitivele medicale 
93/42/EEC 2007/47/EC

EU MDR 2017/745, Articol 20, 
Anexa 5

CE0086 - Marcaj de 
conformitate CE.

--

Directiva comisiei europene 
privind dispozitivele medicale 
93/42/EEC 2007/47/EC

EU MDR 2017/745, Articol 20, 
Anexa 5

CE2797 - Marcaj de 
conformitate CE.

--

ISO 15223-1, Simbol 5.4.2

ISO 7000-1051

A nu se reutiliza. --

ISO 15223-1, Simbol 5.4.4

ISO 7000-0434A

Atenţionare (ISO 7000-0434). --

ISO 15223-1, Simbol 5.3.2

ISO 7000-0624

A se feri de lumina directă 
a soarelui.

--

ISO 15223-1, Simbol 5.2.7

ISO 7000-2609

Nesteril. --

ISO 15223-1, Simbol 5.2.8

ISO 7000-2606

Nu utilizaţi dacă ambalajul 
este deteriorat.

--

ISO 15223-1, Simbol 5.3.7

ISO 7000-0632

Limită de temperatură. Indică intervalul de 
temperatură (necondensantă) 
pentru transport şi depozitare. 
Nu este valabil pentru mediile 
de stocare a informaţiei.

IEC 15223-1, Simbol 5.3.8

ISO 7000-2620

Limite de umiditate. Intervalul de umiditate 
relativă (necondensantă) 
pentru transport şi depozitare.

Simbol Standarde şi referinţă Descriere referinţă Informaţii suplimentare
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Specificaţii
Următoarele informaţii completează informaţiile din Manualul pentru utilizator.

Perioadă de service
Sistemul Lumify este proiectat pentru a avea o durată a serviciului de minim 3 ani. Durata 
serviciului sistemului Lumify va varia în funcţie de utilizare şi de condiţiile de mediu.

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

© 2020 Koninklijke Philips N.V. All rights are reserved. Published in the USA.
Reproduction or transmission in whole or in part, in any form or by any means, electronic, mechanical, or otherwise, is 
prohibited without the prior written consent of the copyright owner. 

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

© 2020 Koninklijke Philips N.V. Toate drepturile sunt rezervate. Publicat în SUA.
Reproducerea sau transmiterea, în întregime sau parţial, sub orice formă sau prin orice mijloace, electronice, mecanice sau de 
altă natură, este interzisă fără acordul prealabil al deţinătorului drepturilor de autor. 

IEC 15223-1, Simbol 5.3.9

ISO 7000-2621

Limite de presiune 
atmosferică.

Intervalul de presiune 
atmosferică pentru transport 
şi depozitare.

ISO 15223-1, Simbol 5.3.4

ISO 7000-0626

A se păstra uscat. --

ISO 15223-1, Simbol 5.3.1

ISO 7000-0621

Fragil, a se manevra cu grijă. --

IEC 60878, Simbol 2794

ISO 7000-2794

Unitate de ambalare. --

 ISO 7000-3724 Distribuitor. --

Simbol Standarde şi referinţă Descriere referinţă Informaţii suplimentare
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