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Verklarende lijst van symbolen 

Symbool Titel Standaard 
Referentie 

Nummer 
Beschrijving 

 

Raadpleeg de 

gebruiksaanwijzing 

ISO 15223-1 

(Aantekening 1) 
5.4.3 

Duidt aan dat de gebruiker de 

gebruiksaanwijzing moet raadplegen. 

 

Fabrikant 
ISO 15223-1 

(Aantekening 1) 
5.1.1 

Geeft de fabrikant van het medische 

hulpmiddel aan, zoals gedefinieerd in EU-

richtlijnen 90/385/EEC, 93/42/EEC en 

98/79/EC. 

 

Fabricagedatum  
ISO 15223-1 

(Aantekening 1) 
5.1.3 

Geeft de datum aan waarop het medische 

hulpmiddel werd vervaardigd. 

 

Type BF toegepast 

onderdeel 

IEC 60417 

(Aantekening 2) 
5333 

Geeft een type BF toegepast onderdeel aan 

dat voldoet aan IEC 60601-1. 

 
Catalogusnummer 

ISO 15223-1 

(Aantekening 1) 
5.1.6 

Geeft het catalogusnummer van de 

fabrikant aan, zodat het medische 

hulpmiddel kan worden geïdentificeerd. 

 
Serienummer 

ISO 15223-1 

(Aantekening 1) 
5.1.7 

Geeft het serienummer van de fabrikant 

aan, zodat een specifiek medisch 

hulpmiddel kan worden geïdentificeerd. 

 
Modelnummer 

IEC 60417 

(Aantekening 2) 
6050 

Om het modelnummer of typenummer van 

een product te identificeren. Bij de 

toepassing van dit symbool moet het 

modelnummer of typenummer van het 

product worden vergezeld van dit symbool. 

 

Temperatuurgrens 
ISO 15223-1 

(Aantekening 1) 
5.3.7 

Geeft de temperatuurgrenzen aan waaraan 

het medische hulpmiddel veilig kan worden 

blootgesteld. 

 

Vochtigheidsbeper

king 

ISO 15223-1 

(Aantekening 1) 
5.3.8 

Geeft de vochtigheidsgraad aan waaraan 

het medische hulpmiddel veilig kan worden 

blootgesteld. 

 

Atmosferische 

drukbeperking 

ISO 15223-1 

(Aantekening 1) 
5.3.9 

Geeft het bereik van de atmosferische druk 

aan waaraan het medische hulpmiddel 

veilig kan worden blootgesteld. 

 

Breekbaar - 

voorzichtig 

hanteren 

ISO 15223-1 

(Aantekening 1) 
5.3.1 

Geeft een medisch hulpmiddel aan dat kan 

breken of beschadigen als het niet 

zorgvuldig wordt gehanteerd. 

 

"AAN"/"UIT" (druk-

druk) 

IEC 60417 

(Aantekening 2) 
5010 

Geeft aan dat er verbinding of ontkoppeling 

is van het elektriciteitsnet, ten minste voor 

netschakelaars of hun posities, en in alle 

gevallen waarin het gaat om veiligheid. Elke 

positie, "AAN" of "UIT", is een stabiele 

positie. 

 

Alleen op recept 

verkrijgbaar 
NVT NVT 

Waarschuwing: federale wetgeving (VS) 

beperkt de verkoop van dit apparaat door of 

op voorschrift van een arts. 

 

Doorgestreepte 

container 

EN 50419 

(Aantekening 3) 
NVT 

Geeft aan dat een product valt onder de 

Europese Richtlijn voor afgedankte 

elektrische en elektronische apparatuur 

(AEEA) 2012/19/EU voor recycling van 

elektronische apparatuur. 
1ISO 15223-1:2016, Medische Hulpmiddelen – Symbolen voor het gebruik met medische hulpmiddeletiketten, 

etikettering en te verstrekken informatie – Deel 1: Algemene vereisten  
2IEC 60417:2002 DB, grafische symbolen voor gebruik op apparatuur 
3EN 50419:2006, Markering van elektrische en elektronische apparatuur overeenkomstig artikel 11(2) van 

richtlijn 2002/96/EC (AEEA)  
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Gepatenteerd 

Symbool 
Beschrijving 

 

Ga naar scan 

 

Ga naar 

patiënt 

 

Inloggen 

 

Uitloggen 

 

Configuratie 

 

Help 

 

Home 

 

Stilzetten/ 

Bewegen 

 

Record 

 

Instellingen 

 

Einde 

onderzoek 

 

Opslaan 

 

Meten 

 

Notitie 

 

Terug 

 

Lijn 

 

Cirkel 

 

Wissen 

 

Teken Menu 

 

Zoom 

 

Tekenen 

 

Wissen 

 

Notitie  

verwijderen 

 

Meer gain 

 

Minder gain 

 

Dichtbij 

 

Medium 

 

Diep 

 

Beste 

penetratie 

 

Algemene 

beeldvorming 

 

Beste 

resolutie 

 

Zoeken 

 

Toevoegen 

 

Patiënt map 

 

DICOM 

 

Kopiëren naar 

 

Verplaatsen 

 
Gain 

aanpassen 

 

Diepte 

aanpassen 

 

Land van 
herkomst - 
VS 
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1. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN 

1.1. Waarschuwingen Biim Ultrasound Systeem  

WAARSCHUWING:  

• Gebruik het systeem niet voor andere doeleinden dan die bedoeld en uitdrukkelijk vermeld door Biim 

Ultrasound. Gebruik van het systeem voor onbedoelde doeleinden of met incompatibele apparaten kan leiden 

tot schade of ernstig letsel. 

• Probeer geen veiligheidsapparatuur of -functies van de Biim Ultrasound sonde of de Biim Ultrasound-

toepassing te wijzigen, te verwijderen, op te heffen of anderszins uit te schakelen. Het interfereren met de 

veiligheidsvoorzieningen kan leiden tot schade of ernstig letsel. 

• Gebruikers mogen dit apparaat niet wijzigen. Veranderingen, wijzigingen en/of aanvullingen op het systeem 

mogen alleen worden aangebracht door Biim Ultrasound of door derden die uitdrukkelijk zijn geautoriseerd 

door Biim Ultrasound om dit te doen. Dergelijke wijzigingen en toevoegingen moeten voldoen aan alle 

toepasselijke wet- en regelgevingen die van kracht zijn binnen de betreffende rechtsgebieden en de beste 

technische werkwijzen. 

• Gebruik het systeem niet voor producten die niet worden herkend door de Biim Ultrasound-toepassing. 

• Gebruik het Biim Ultrasound Systeem alleen als u het veilige en juiste gebruik ervan begrijpt. 

• Gebruik dit apparaat alleen als u de juiste training hebt gekregen en de werking en mogelijkheden ervan 

begrijpt. 

• Gebruik dit apparaat alleen voor toepassingen waarvoor u bent opgeleid voor een veilige en effectieve 

bediening ervan. Gebruik dit apparaat niet als u niet weet hoe u het systeem moet bedienen of als u twijfelt 

aan uw vermogen om het systeem veilig en effectief te gebruiken.  
• Gebruik een officieel goedgekeurde steriele sondehuls en steriele gel voor klinische toepassingen die in 

contact komen met slijmvliezen, een niet-intacte huid of normaal steriel weefsel (bijv. biopsieprocedures, 

naaldgeleiding, enz.). 

• Sondehulsjes kunnen natuurlijk rubberlatex bevatten. Deze kapjes kunnen bij sommige personen allergische 

reacties veroorzaken. Zie Paragraaf 1.3, "Medische waarschuwing van FDA betreffende latex," voor meer 

informatie. 

• Gebruik een steriele hoes op het weergave toestel of gebruik een ander middel om de steriliteit te behouden 

tijdens alle interacties met het weergave toestel voor klinische toepassingen die in contact komen met 

slijmvliezen, niet-intacte huid of normaal steriel weefsel (bijv. biopsieprocedures, naaldgeleiding, enz.). 

• Dit apparaat is bedoeld voor gebruik door speciaal opgeleide professionals in de gezondheidszorg. 

• Inspecteer de sonde, de batterij en de batterijlader, en installeer het apparaat vóór gebruik. Gebruik het niet 

als een apparaat scheuren of beschadigingen vertoont of andere zichtbare schade heeft. 

• Gebruik de sonde, het bijbehorende weergave toestel of accessoires niet als bekend is of wordt vermoed dat 

ze defect zijn of niet goed zijn ingesteld. 

• Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd of geleverd door Biim Ultrasound om letsel of mogelijk 

gevaarlijke situaties te voorkomen. 

• Gebruik dit systeem niet in de aanwezigheid van ontvlambare gassen of anesthetica. Er is geen eis dat het 

Biim-Systeem overeenkomt met een AP/APG-omgeving zoals beschreven in IEC 60601-1. 

• Gebruikers zijn verantwoordelijk voor de beeldkwaliteit en diagnose. 

• Gebruik de transducer niet met hoogfrequente chirurgische apparatuur om het risico op brandgevaar te 

voorkomen. Een dergelijk gevaar kan optreden in het geval van een defect in de hoogfrequente chirurgische 

neutrale elektrodeverbinding. 

• Installeer en gebruik het Biim-systeem volgens de richtlijnen voor elektromagnetische compatibiliteit (EMC). 

• Gebruikers zijn verantwoordelijk voor het volgen van het beveiligingsbeleid van hun instellingen met 

betrekking tot het gebruik van draadloze apparaten en het aansluiten op lokale netwerken. 

• Het gebruik van draagbare en mobiele radiofrequentiecommunicatieapparatuur kan de werking van medische 

apparatuur beïnvloeden. 

• Niet gebruiken als de sonde of het bijbehorende weergave toestel niet goed werkt. 

• Zorg dat het weergave toestel beveiligd is om te zorgen voor een juiste werking van het weergave toestel. 

• Stop onmiddellijk met het gebruik van de sonde, het weergave toestel of andere accessoires als deze niet 

goed lijken te werken. 

• Het wordt aanbevolen om te voldoen aan het ALARA-principe (zo laag als redelijk haalbaar) om akoestische 

blootstelling te minimaliseren. 
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1.2. Voorzorgsmaatregelen Biim Ultrasound Systeem  

VOORZORGSMAATREGELEN:  

• Om schade te voorkomen moet u voorzichtig zijn tijdens het gebruik en voorkomen dat u de Biim 

Ultrasound sonde of het weergave toestel laat vallen. Mocht een van beide apparaten zijn gevallen, stop 

dan met gebruik ervan totdat de juiste werking van het apparaat kan worden aangetoond. 

• Vermijd contact van de sonde met harde oppervlakken. 

1.3. Medische waarschuwing van FDA betreffende latex 

29 maart 1991, Allergische reacties op latex bevattende medische hulpmiddelen 

Naar aanleiding van rapporten over ernstige allergische reacties op medische producten die latex (natuurrubber) 

bevatten, adviseert de FDA medische zorgverleners om te bepalen welke van hun patiënten overgevoelig zijn voor 

latex en erop voorbereid te zijn om allergische reacties onmiddellijk te kunnen behandelen. De reacties van 

patiënten op latex lopen uiteen van contacturticaria tot systemische anafylaxie. Latex is een bestanddeel van vele 

medische hulpmiddelen, waaronder operatie- en onderzoekhandschoenen, katheters, intubatieslangen, 

verdovingsmaskers en rubberdammen.  

Het aantal meldingen aan de FDA van allergische reacties op latex bevattende medische producten is de laatste 

tijd toegenomen. Een bepaald merk klysmatips omhuld met latex werd onlangs teruggeroepen nadat 

verscheidene patiënten waren overleden als gevolg van anafylactische reacties gedurende uitvoering van 

klysmaprocedures met barium. In de medische vakliteratuur zijn ook andere meldingen van overgevoeligheid voor 

latex te vinden. Een herhaalde blootstelling aan latex zowel in medische hulpmiddelen als in andere 

verbruiksproducten kan er gedeeltelijk de oorzaak van zijn dat meer en meer mensen overgevoelig zijn voor latex. 

Er wordt bijvoorbeeld gemeld dat 6% tot 7% van het operatiepersoneel en 18% tot 40% van de spina 

bifidapatiënten overgevoelig zijn voor latex.  

De voornaamste bron van de allergische reacties lijken eiwitten in het latex zelf te zijn. Hoewel niet bekend is bij 

welke hoeveelheid eiwit ernstige reacties waarschijnlijk zijn, werkt de FDA samen met fabrikanten van latex 

bevattende medische producten om het eiwitgehalte in hun producten zo laag mogelijk te houden  

De aanbevelingen van de FDA aan medische zorgverleners met betrekking tot dit probleem zijn als volgt:  

• Wanneer de anamnese van een patiënt wordt opgenomen, moet deze vragen over overgevoeligheid voor 

latex bevatten. Deze aanbeveling is vooral belangrijk voor patiënten die een operatie of radiologie 

ondergaan, spina bifidapatiënten en medewerkers in de gezondheidszorg. Ook vragen over jeuk, 

huiduitslag of een fluitende ademhaling na het dragen van latexhandschoenen of opblazen van een 

speelgoedballon kunnen nuttig zijn. Bij patiënten met een positieve ziektegeschiedenis dient u een 

aantekening te maken in het medisch dossier van de patiënt. 

• Indien u een overgevoeligheid voor latex vermoedt, dient u te overwegen om hulpmiddelen te gebruiken 

die zijn vervaardigd van alternatieve materialen, zoals plastic. Een medische zorgverlener kan 

bijvoorbeeld een handschoen van een ander materiaal dan latex over de latex handschoen dragen als de 

patiënt hiervoor gevoelig is. Als u en de patiënt overgevoelig zijn, kunt u een middelste handschoen van 

latex gebruiken. (Latexhandschoenen die als hypoallergeen zijn aangemerkt, voorkomen niet altijd 

bijwerkingen.)  

• Wanneer latex bevattende medische producten worden gebruikt, vooral wanneer de latex in contact komt 

met slijmvliezen, moet u voorbereid zijn op de mogelijkheid van een allergische reactie.  

• Indien er zich toch een allergische reactie voordoet en u het vermoeden hebt dat deze wordt veroorzaakt 

door latex, dient u de patiënt op de hoogte te brengen dat deze mogelijk overgevoelig is voor latex en een 

immunologische evaluatie te overwegen. 

• Adviseer de patiënt om medische zorgverleners en ambulancepersoneel op de hoogte te stellen van 

bekende overgevoeligheid voor latex voordat er medische ingrepen worden uitgevoerd. Raad patiënten 

met een sterke overgevoeligheid voor latex aan om een medische identificatiearmband te dragen. 

De FDA vraagt medische zorgverleners gevallen van reacties op latex of ander materiaal die in medische 

producten worden gebruikt, te melden. (Zie het FDA Drug Bulletin van oktober 1990.) Als u een geval wilt melden, 
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neemt u contact op met het Problem Reporting Program van de FDA, MedWatch, op 1-800-332-1088 of via het 

internet. 

www.fda.gov/Safety/MedWatch/ 

Voor een lijst met referenties over overgevoeligheid voor latex schrijft u naar: LATEX, FDA, HFZ-220, Rockville, MD 

20857. 

1.4. Overige risico’s 

Om risico's in verband met het gebruik van het Biim Ultrasound-systeem te beheersen, moet de gebruiker de 

gebruiksaanwijzing volgen. Met name instructies voor het beheersen van risico's van kruisbesmetting; wanneer en 

hoe de sonde moet worden gereinigd en gedesinfecteerd, en het juiste gebruik en de verwijdering van sondehuls 

moet worden gevolgd. Raadpleeg de volgende secties van deze Gebruikershandleiding voor deze specifieke 

instructies: 

• 6.2 Instellen voor steriele procedures 

• 6.8 Beëindigen, opruimen 

• 7 REINIGING EN DESINFECTIE 

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/
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2. OVERZICHT 

2.1. Beschrijving Biim Ultrasound Systeem  

Het Biim Ultrasound-systeem is een draagbaar apparaat met real-time 2D-echografie. Het is aangepast voor 

toepassingen voor vasculaire toegang. De Biim Ultrasound sonde communiceert met een weergave toestel 

(compatibele tablet of telefoon). Beeldvorming wordt verkregen na het downloaden van de Biim Ultrasound app en 

het verbinden van het weergave toestel via wifi met de sonde. De app is aangepast om te zorgen voor een 

efficiënte workflow, documentatie van de procedure en hulpmiddelen voor het meten van bloedvaten. 

2.2. Beoogd gebruik Biim Ultrasound Systeem  

Het Biim Ultrasound Systeem is bedoeld voor diagnostische ultrasone beeldvorming van het menselijk lichaam. 

Specifieke klinische toepassingen omvatten: 

• Musculoskeletaal (conventioneel en oppervlakkig)  

• Naaldgeleiding 

• Pediatrisch 

• Perifere vaten 

• Kleine organen (borst, schildklier, bijschildklier, testikels) 

2.3. Bijbehorende accessoires Biim Ultrasound Systeem, 

reserveonderdelen en items van derden 

Waarschuwing:  

• Gebruik alleen accessoires die zijn goedgekeurd of geleverd door Biim Ultrasound om letsel of mogelijk 

gevaarlijke situaties te voorkomen. 

Het Biim Ultrasound-systeem is compatibel met de volgende accessoires: 

 

• Sondehouder, Biim Ultrasound P001154  

• Sondehouder platform, Biim Ultrasound P001171. Voor gebruik met Biim Ultrasound sondehouder en 

GCX Solutions-klem. 

 

De volgende reserveonderdelen zijn beschikbaar voor het Biim Ultrasound Systeem: 

• Batterij oplader (USA), Biim Ultrasound P001129 

• Batterij oplader (UK), Biim Ultrasound P001197 

• Batterij oplader (EU), Biim Ultrasound P001198 

• Twee extra batterijen, Biim Ultrasound P001127 

 

De volgende items van derden zijn beschikbaar voor het Biim Ultrasound Systeem: 

Let op: De volgende items worden niet vervaardigd door Biim Ultrasound. Ga naar de Biim Ultrasound-website, 

biimultrasound.com, voor informatie over het bestellen van Biim-compatibele producten van derden. 

• Voor de permanente montage van sondehouder P001154 in onderstaande wagen bestelt u: 

o Klem, GCX Solutions SL-0007-04 

• Tablet, de tablets hieronder worden ondersteund: 

o Apple iPad Air 2, iPad 5th en iPad 6th generatie 

o Samsung Galaxy Tab S2 en Galaxy Tab S3  

• Wagen- en tablethouder GCX Solutions BIM-0001-60 standaard met een van de volgende 

tabletbehuizingen: 

o Voor Apple iPad Air 2 of iPad 5th en iPad 6th generatie: ArmorActive Evolve 

o Voor Samsung Galaxy Tab S2 of S3: PadHoldr FIT GT 9.7 

• Telefoon, de volgende telefoons worden ondersteund: 

o Apple iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus en iPhone X 

o Samsung Galaxy S8+ (VS/Canada versies) 

• Steriele beschermhoes voor tablet, Preferred Medical Products IP-1409-S  
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• Steriele sonderhuls voor Biim Ultrasound sonde, CIVCO 610-1212 sonde cover 

• Ultrasound gel, Parker Laboratories Aquasonic® 100, Aquasonic Clear® of SCAN® Ultrasound Gel 
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3. Biim ULTRASOUND SONDE 

3.1. Sonde overzicht Biim Ultrasound Systeem  

De onderstaande figuur toont de belangrijkste kenmerken van de Biim Ultrasound sonde. 

 

  

Deksel batterijvak Deksel batterijvak 

Verkleint de 
beelddiepte 

Bewaart een 
stilgezet beeld 

Vergroot de 
beelddiepte 
 

Zet het 
beeld stil 

Oriëntatie 
marker 

Oriëntatie 
marker 

Voorzijde Achterzijde

Deurvergrendeling 
batterijvak 

Aan/uit 
indicator 
lamp 

Aan/uit 
knop 
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3.2. Bedieningsknoppen op de Biim Ultrasound sonde 

De sonde heeft vier bedieningsknoppen zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. Met de knoppen kunt 

u de volgende functies uitvoeren zonder het aanraakscherm op het weergave toestel te gebruiken: 

 

 

Naast de primaire functies die in de afbeelding worden getoond, zijn er via de bedieningsknoppen enkele 

secundaire functies beschikbaar. Deze omvatten: 

• De knop stilzetten kan ook worden gebruikt om berichten te bevestigen en om vanaf het startscherm 

naar het scanscherm te gaan. 

• De pijltoetsen omhoog en omlaag kunnen worden gebruikt om de gain (versterking) aan te passen, indien 

ingeschakeld, zoals beschreven in sectie 5.4.2. 

• De pijlen omhoog en omlaag kunnen worden gebruikt om door de cineloop te bewegen, indien 

ingeschakeld zoals beschreven in paragraaf 5.4.2. 

  

Verkleint de 
beelddiepte 

Bewaart een 
stilgezet beeld 

Vergroot de 
beelddiepte 

Zet het 
beeld stil 

Voorzijde 
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3.3. Indicatorlamp 

De indicatorlamp geeft de batterijduur en de verbindingsstatus tussen de sonde en het weergave toestel weer. De 

indicatorlamp bevindt zich naast de aan/uit knop, zoals weergegeven in de onderstaande afbeelding. De 

batterijduur wordt aangegeven wanneer de sonde voor het eerst wordt ingeschakeld. Nadat de sonde is 

ingeschakeld, wordt de status van de batterij vervangen door de verbindingsstatus. 

 

 

3.3.1. Batterijstatus van de sonde 
 

De beginkleur van het aan/uit lampje geeft de status van de batterij aan. Als de sonde is uitgeschakeld en u 

alleen de laadstatus van de batterij wilt zien, drukt u kort op de aan/uit knop. De indicatorlamp zal een van de 

volgende kleuren tonen: 

 

Groen Batterij is bijna volledig opgeladen (>70%) 

Geel Batterij is gedeeltelijk opgeladen (>30% en <70%) 

Rood Batterij is bijna leeg (<30%) 

Rood knipperend Opladen batterij is van cruciaal belang (<10%) 

 

Dezelfde informatie wordt weergegeven wanneer de sonde wordt ingeschakeld. 

 

3.3.2. Verbindingsstatus van de sonde  
 

Nadat de sonde is ingeschakeld, geeft de indicatorlamp de verbindingsstatus tussen de sonde en het weergave 

toestel als volgt weer: 

  

Groen De sonde is aangesloten en het weergave toestel bevindt zich op het 

afbeeldingsscherm, bewegend of stilstaand. 

Groen knipperend De sonde is verbonden met het weergave toestel, maar niet met beeldvorming. 

Als de sonde gedurende 10 minuten niet wordt gebruikt, wordt deze 

automatisch stilgezet en verandert van groen naar knipperend groen. Als deze 

in de 20 minuten daarna nog steeds niet wordt gebruikt, wordt het 

uitgeschakeld. 

Geel knipperend De sonde heeft nog geen wifi-verbinding met het weergave toestel tot stand 

gebracht. 

Geel De sonde zoekt naar het beste kanaal, op gebruikersverzoek of tijdens het 

opstarten als de automatische wifi-scan is geconfigureerd. Zie paragraaf 5.4.6. 

Rood De sonde werkt niet en moet opnieuw worden opgestart. 

 

  

Aan/uit 
indicatorlamp 

Aan/uit 
knop 



Biim Ultrasound Gebruikershandleiding           14 

 

3.4. Batterij van de sonde plaatsen of vervangen 

De onderstaande afbeeldingen tonen de grendel om de deur van het batterijvak te openen. Schuif de grendel in 

de richting van de aan/uit knop om de deur van het batterijvak te ontgrendelen en te openen. 

 

 

 

Om de batterij te plaatsen, schuift u de batterij voorzichtig helemaal in het batterijvak en drukt u erop om de 

batterij te plaatsen. Sluit het deksel van het batterijvak door de vergrendeling weg te schuiven van de aan/uit 

knop. 

 

 

  
 

 

De batterij is veerbelast en kan uit het batterijvak worden verwijderd door de lip van de batterij naar beneden te 

duwen om deze te ontgrendelen. 

  

Grendel 

Aan/uit 
knop 

Batterij 
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3.5. Opladen sondebatterij 

In de onderstaande afbeelding ziet u de batterijlader. De indicatorlamp op de oplader geeft de volgende 

informatie weer wanneer de oplader wordt ingeschakeld of wanneer de batterij in de oplader wordt geplaatst: 

 

Groen Batterij is volledig opgeladen en kan worden verwijderd voor gebruik. 

Oranje De juiste batterij is geplaatst en wordt opgeladen. 

Rood knipperend Batterij detectie fase. 

Rood Geen batterij geplaatst, temperatuur batterij te hoog/te laag, temperatuur van 

de oplader te hoog, batterij is overvol, time-out foutmelding van batterijlader 

timer, of te lage ingangsspanning. 

 

OPGELET: Gebruik alleen Biim Ultrasound geautoriseerde batterijen en opladers. Als u dit niet doet, kan dit 

resulteren in een defect en blijvende schade aan het systeem en kan de garantie ongeldig worden verklaard. 

 

Voor de algemene veiligheid van batterijen, houdt u zich aan het volgende: 

• Demonteer of open de batterij niet. 

• Houd de batterij uit de buurt van hitte of vuur en bewaar het niet in direct zonlicht. 

• Sluit een batterij niet kort. 

• Bewaar de batterij niet op een manier die kan leiden tot kortsluiting. 

• Bewaar de batterij in de originele verpakking tot u het gaat gebruiken. 

• Voorkom dat u de batterij laat vallen of deze hard raakt. 

• Als de batterij lekt, moet u ervoor zorgen dat de vloeistof niet in contact komt met de huid. Als 

batterijvloeistof in contact komt met de huid of slijmvliezen, spoel dan onmiddellijk met water. Volg het 

advies van de batterijfabrikant voor de geschikte handelingen Gebruik alleen de Biim-meegeleverde 

oplader om Biim-batterijen op te laden. 

• Zorg ervoor dat u de batterij in de juiste richting in de Biim Ultrasound sonde of oplader plaatst. 

• Gebruik geen batterij of oplader die niet door Biim is goedgekeurd. 

• Houd de batterij buiten het bereik van kinderen. 

• Zorg dat de batterij droog en schoon is. 

• Zorg ervoor dat u de batterijen vóór gebruik oplaadt. 

• Gebruik de Biim-batterij niet voor andere apparaten of toepassingen. 

• Verwijder de batterij uit het apparaat wanneer deze niet in gebruik is. 

• Om de levensduur van de batterij te verlengen, berg de Biim-batterij niet langer dan een maand compleet 

op en bewaar deze niet langer dan een jaar zonder op te laden. 

• Volg alle lokale wet- en regelgeving met betrekking tot de juiste verwijdering of recycling van batterijen. 

  

Batterijlader LED 

Batterijvak 
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4. APP INSTALLATIE EN CONFIGURATIE SONDE 

De Biim Ultrasound sonde wordt bediend met een compatibele tablet of telefoon (weergave toestel) die wordt 

vermeld in paragraaf 2.3.  Voordat het Biim Ultrasound systeem kan worden gebruikt, moet de Biim Ultrasound 

app worden gedownload naar het weergave toestel. 

4.1. Tablet of telefoon instellen 

BELANGRIJK: Gebruik altijd krachtige wachtwoorden en toegangscodes om uw gegevens te beveiligen en verander 

deze regelmatig. Dit is belangrijk wanneer u uw apparaat vergrendelt (zie Paragraaf 4.1.1 en 4.1.2), wanneer u 

een patiëntendatabase opzet (zie Paragraaf 4.3) en wanneer u een wifi-verbinding met de sonde opzet (zie 

Paragraaf 5.4.6). 

 

Voor het beste resultaat raadt Biim u aan uw weergave toestel alleen te gebruiken voor beeldvorming en alle niet-

essentiële apps te verwijderen. 

4.1.1. Downloaden van de App via App Store of Google Play 

De Biim Ultrasound app is verkrijgbaar in de Apple App Store of Google Play. Raadpleeg de App Store of Google 

Play voor instructies voor het downloaden van een app. Zoek op beide sites naar de app. Na installatie op uw 

weergave toestel verschijnt het Biim Ultrasound App-pictogram op het scherm van het weergave toestel. 

 

 

Wanneer u de app installeert of update, krijgt u ook de nieuwste firmware voor de sonde. 

 

BELANGRIJK: Om een continue beveiliging te garanderen, moet u regelmatig met het internet verbinden en zowel 

de app als de besturingssysteemsoftware van het weergave toestel updaten (als er updates beschikbaar zijn). 

4.1.2. Configuratie weergave toestel 
 

Biim beveelt de volgende instellingen voor het weergave toestel aan. 

 

Voor Apple iPad-weergave toestellen: 

1. Schakel wifi in via Instellingen, Verbindingen. 

2. Via de selecties Instellingen, Algemeen, Toetsenborden:  

a. Schakel Automatisch hoofdlettergebruik in 

b. Schakel Autocorrectie uit  

c. Schakel Snelkoppelingen in 

d. Schakel Woordenboek uit 

e. Schakel Gesplitst toetsenbord in 

3. Schakel alle toepassingen uit of verwijder deze die automatisch opstarten tijdens een onderzoek en die 

de beeldvorming verstoren. Typische toepassingen zijn inkomende oproepen, Skype en FaceTime. 

4. Schakel Updates in via Instellingen, iTunes & App Store en Automatische downloads. 

5. Maak het apparaat veiliger. 

a. Selecteer in Instellingen, ID en toegangscode, schakel Toegangscode in, selecteer Opties 

toegangscode, selecteer Aangepaste alfanumerieke code en voer een sterk wachtwoord in. 
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Voor Samsung Galaxy-weergave toestellen: 

1. Zorg ervoor dat wifi is ingeschakeld via Instellingen, wifi. 

2. Installeer de Adobe Acrobat Reader-toepassing voor een optimale weergave van de 

Gebruikershandleiding. 

3. Schakel alle toepassingen uit of verwijder deze die automatisch opstarten tijdens een onderzoek en die 

de beeldvorming verstoren. Typische toepassingen zijn inkomende oproepen en Skype. 

4. Selecteer Instellingen, Apps, Biim Ultrasound, Rechten en schakel Opslag in als u ultrasone beelden naar 

uw afbeeldingengalerij wilt kopiëren. 

5. Maak het apparaat veiliger. Selecteer Vergrendel scherm en beveiliging. 

a. Selecteer Type schermvergrendeling en stel een sterk wachtwoord in. 

b. Schakel onbekende bronnen uit. 

c. Selecteer Beveiligd opstarten en stel in dat u bij het opstarten een wachtwoord nodig hebt. 

d. Selecteer Andere beveiligingsinstellingen en activeer Knox actieve beveiliging. 

4.2. Bediening aanraakscherm 

Alle functies en bedieningselementen kunnen worden geselecteerd door het bijbehorende pictogram op het 

aanraakscherm van het weergave toestel aan te raken. 

 

4.3. Opstartmenu en eerste installatie 

De eerste keer dat de Biim Ultrasound app wordt gestart, geeft de "Opstart wizard" een taalselectie weer zoals 

hieronder weergegeven: 
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 Na selectie van de taal wordt het volgende welkomstbericht getoond: 

 

Met de Opstart wizard kunt u het volgende doen: 

 

1. Selecteer een wachtwoord voor patiëntgegevens. De selectie van een wachtwoord beveiligt 

patiëntinformatie zodat alle patiëntinformatie die op het weergave toestel is opgeslagen, alleen kan worden 

bekeken met behulp van het juiste wachtwoord. 
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2. Controleer of de sonde via wifi is verbonden met het weergave toestel. Het wifi-wachtwoord is 'biimeasy' 

totdat het wordt gewijzigd zoals beschreven in sectie 5.4.6. 

 

 

3. Wijzig de sonde naam. 

De sonde naam kan letters en cijfers omvatten. 
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5. HET HOMESCHERM 

Nadat u de opstart wizard voor de eerste keer hebt voltooid, wordt het volgende HOME-scherm weergegeven: 

 

 

5.1. VERBINDEN MET SONDE/Pictogram GA NAAR SCAN  

Dit pictogram kan afhankelijk van de verbinding met de sonde uit drie verschillende berichten bestaan. 

 

GA NAAR SCAN geeft aan dat de Biim sonde is aangesloten op het weergave toestel en echografie kan worden 

gestart door op het pictogram te klikken. Als u het pictogram GA NAAR SCAN selecteert, wordt het echografie 

scherm geopend en kunt u scannen. De naam van de Biim Ultrasound sonde die is bevestigd door de wifi-

verbinding wordt getoond onder het GA NAAR SCAN pictogram. OPMERKING: Als u op de knop Stilzetten op de 

sonde KLIKT, wordt ook het scanscherm geopend. 

 

Als er geen sonde via wifi is verbonden met het weergave toestel, wordt GEEN SONDE of VERBINDEN MET SONDE 

weergegeven op het HOME-scherm in plaats van GA NAAR SCAN. Als de Biim Ultrasound app eerder is gebruikt 

met een Biim sonde, wordt VERBINDEN MET SONDE weergegeven boven de naam van de laatst aangesloten 

sonde. De toepassing probeert verbinding te maken met die sonde wanneer op het pictogram wordt geklikt. GEEN 

SONDE wordt weergegeven als de app nog niet eerder is verbonden. In dit geval kan de wifi-verbinding tot stand 

worden gebracht met behulp van de wifi-instellingen van het weergave toestel. 

  

Geeft de verbindingsstatus van de wifi  
weer 
 

Toont "GEEN SONDE" als 
er geen sonde is aangesloten 
 

Toont de oplaadstatus van de 
Biim-batterij 
 

Gaat naar het scan-scherm 
 

Naam van de aangesloten Biim 
sonde 
 

Gaat naar het scherm om 
patiëntgegevens in te voeren en 
te bekijken  
 

Patiëntendatabase log in/log uit Toont de Biim 
Gebruikershandleiding 
 

Toont meer bedieningselementen om het 
Biim-systeem te configureren 
 

https://projects.novalins.com/freelancer/my-projects/review/2738?tab=attachments
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Zie Paragraaf 6, “HET Biim ULTRASOUND SYSTEEM BEDIENEN,” voor meer informatie over het echografie 

scanscherm.  

5.2. Pictogram GA NAAR PATIËNT 

Als u het pictogram GA NAAR PATIËNT selecteert, kunt u patiëntinformatie invoeren, bewerken of verwijderen; 

selecteer het onderzoekstype; en opgeslagen afbeeldingen weergeven. 

 

5.2.1. Tabblad PATIËNT  
Het tabblad PATIËNT is de standaardweergave wanneer u het pictogram GA NAAR PATIËNT selecteert. Als u 

Nieuwe patiënt selecteert, kunt u patiëntidentificatiegegevens invoeren. Selecteer BEWAREN om de informatie op 

te slaan of WISSEN om alle patiëntinformatievelden te wissen. Wanneer u OPSLAAN selecteert, verschijnt de 

naam van die patiënt in de werklijst aan de linkerzijde van het scherm. 

 

Als u in de werklijst een patiënt selecteert, wordt de informatie van de patiënt weergegeven. Als u SCAN 

selecteert, gaat u naar het scanscherm en wordt de naam van de patiënt weergegeven in de Informatiebalk boven 

de afbeelding. De gegevens kunnen worden bewerkt door BEWERKEN te selecteren. De informatie van de patiënt 

kan worden verwijderd door het pictogram VERWIJDEREN te selecteren. 

 

Als er al afbeeldingen voor een patiënt zijn opgeslagen, worden miniatuurafbeeldingen van de opgeslagen 

gegevens onder aan het scherm weergegeven. 

 

  

Miniatuur-
afbeeldingen 
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5.2.2. Tabblad ONDERZOEKSTYPE  
Als u het tabblad ONDERZOEKSTYPE selecteert, kunt u een van de verschillende in de fabrieksgeprogrammeerde 

onderzoeksconfiguraties selecteren. Deze configuraties hebben unieke basislijninstellingen voor versterking, 

diepte, beeldkwaliteit en speckleniveau. U kunt deze parameters tijdens het scannen wijzigen indien gewenst. 

 

 
 

U kunt ook uw eigen aangepaste onderzoeksinstellingen ontwerpen en opslaan. U kunt de volgende instellingen 

aanpassen: 

• Gain: gebruik de schuifregelaar om de standaard beeldhelderheid te verhogen of te verlagen. 

• Diepte: gebruik de schuifregelaar om een keuze te maken uit de drie beschikbare instellingen voor de 

beelddiepte (OPPERVLAKKIG, MEDIUM, DIEP). 

• Beeldkwaliteit: gebruik de schuifregelaar om een keuze te maken uit de drie beschikbare instellingen 

voor afbeeldingsresolutie (PEN, GEN, RES). 

• Speckleniveau: selecteer het gewenste specklereductieniveau (Laag, Midden, Hoog). OPMERKING: Hoog 

is niet beschikbaar op een Samsung Tab S2-tablet. 

 

U kunt het nieuwe onderzoekstype vervolgens opslaan door OPSLAAN ALS te selecteren. U kunt vervolgens de 

nieuwe configuratie van de onderzoeksinstellingen benoemen. De nieuwe configuratie van onderzoeksinstellingen 

wordt toegevoegd aan de opties voor onderzoekstypen. 

 

 

Als u SCANNEN selecteert, gaat u naar het scanscherm zonder de nieuwe instellingen op te slaan. 
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5.2.3. Tabblad PREVIEW  
Als u het tabblad PREVIEW selecteert, kunt u patiëntenmappen selecteren voor beoordeling, afbeeldingen naar 

een verbonden DICOM-server verzenden of afbeeldingen naar een andere map op het weergave toestel kopiëren 

of verzenden. 

 

Op het scherm worden mappen weergegeven met de naam van de patiënt. Als er geen patiëntgegevens zijn 

ingevoerd, wordt de map opgeslagen in een map met de naam 'Geen naam’. Mappen kunnen worden doorzocht 

door het pictogram Zoeken te selecteren en de zoekterm in te voeren. 

 

Mappen kunnen worden georganiseerd op de meest recente of op naam door het bijbehorende pictogram te 

selecteren. Om een patiëntenmap te openen, tikt u op de gewenste map. 

 

Wanneer de patiëntenmap wordt geopend, worden op het scherm mappen weergegeven met de datums van de 

onderzoeken van de patiënt. 

  

 
 

Wanneer de map onderzoeken wordt geopend, worden op het scherm de miniatuurafbeeldingen weergegeven van 

de afbeeldingen die in die map zijn opgeslagen, zoals hieronder wordt weergegeven. Als u op een 

miniatuurafbeelding tikt, wordt de afbeelding of videoclip geopend. 
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Gebruik het pictogram SELECTEREN om de afbeelding te kiezen die naar een DICOM-server moet worden 

verzonden, om te worden gekopieerd of om te worden verplaatst. Selecteer vervolgens elke betreffende 

afbeelding. Zodra afbeeldingen zijn geselecteerd, zijn de onderstaande bedieningselementen beschikbaar: 

 

 
• DICOM: door dit besturingselement te selecteren, worden geselecteerde stilstaande beelden naar een 

DICOM-server verzonden die communicatie heeft met het Biim-systeem. OPMERKING: alleen stilstaande 

beelden kunnen naar de DICOM-server worden verplaatst. Videoclips kunnen met dit bedieningselement 

niet worden overgezet. 

 

Selecteer VERZENDEN om de afbeeldingen te verzenden. Selecteer DICOM-INSTELLINGEN om de DICOM-

instellingen te bekijken of te wijzigen. Selecteer PATIËNT om beschikbare patiëntbestanden te bekijken. In 

deze weergave is het mogelijk om patiëntgegevens in de verzonden afbeelding op te nemen of uit te sluiten. 

Selecteer ANNULEREN om de DICOM-overdracht te annuleren. 

 

• KOP. NR: als u dit bedieningselement selecteert, worden de afbeeldingen naar de fotogalerij van het 

weergave toestel gekopieerd. Patiëntgegevens kunnen worden opgenomen of uitgesloten in de 

gekopieerde afbeeldingen. OPMERKING: Gezondheidsinformatie van de patiënt moet bij het kopiëren 

naar foto's naar een niet-beveiligde tablet worden gehandhaafd door de gegevens van de patiënt uit te 

sluiten. 

 

• VERPLAATSEN: als u dit bedieningselement selecteert, worden geselecteerde afbeeldingen of video's 

naar een andere patiëntenmap verplaatst. Selecteer de ontvangende map in de lijst die op het scherm 

wordt getoond. 
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Selecteer VERPLAATSEN om de geselecteerde afbeeldingen te verplaatsen. Selecteer ANNULEREN om de 

overdracht te annuleren. 

 

5.3. Pictogram LOG IN/LOG UIT 

Privacyvoorschriften vereisen dat apparaten die beschermde gezondheidsinformatie opslaan met een wachtwoord 

worden beveiligd. Met het pictogram LOG IN/LOG UIT kunt u bij de patiëntinformatiedatabase inloggen of 

uitloggen. 

 

Als u niet bent ingelogd, ziet u het pictogram LOG IN. Als u LOG IN selecteert, kunt u inloggen in het Biim-systeem, 

waarmee u patiëntinformatie en gerelateerde afbeeldingen kunt bekijken. Het is mogelijk om te scannen zonder 

in te loggen; opgeslagen afbeeldingen of videoclips worden echter opgeslagen in een map met de naam “Geen 

naam”. 

 

Als u bent ingelogd, ziet u het pictogram LOG UIT. Als u LOG UIT selecteert, wordt u uit het Biim-systeem verwijderd 

en wordt toegang tot patiëntgegevens voorkomen. Gegevens die eerder in het systeem zijn opgeslagen, blijven 

behouden wanneer u uitlogt. 

 

Na een periode van inactiviteit logt het Biim-systeem u automatisch uit. Een periode van 10 tot 60 minuten kan 

worden geselecteerd in het scherm CONFIGURATIE Algemene instellingen beschreven in Paragraaf 5.4.1. 

 

 

  

Patiëntendatabase log in/log uit 
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5.4. Pictogram CONFIGURATIE 

Het pictogram CONFIGURATIE brengt u naar verschillende schermen, die elk een reeks bedieningselementen 

hebben waarmee u het Biim-systeem kunt configureren. 

 

5.4.1. Algemene instellingen 
Het scherm Algemene instellingen is het eerste scherm dat wordt weergegeven wanneer u het pictogram 

CONFIGURATIE selecteert. 

 

In het scherm Algemene instellingen kunt u de volgende bedieningselementen aanpassen: 

• Naam instelling: dit is een optionele instelling waarmee u de naam van een faciliteit kunt invoeren die 

wordt weergegeven in de informatiebalk boven aan het scanscherm. 

• Lengte video-opname: gebruik dit bedieningselement om de lengte in seconden in te stellen dat het 

systeem een videolus zal opnemen wanneer het pictogram RECORD wordt geselecteerd (alleen 

beschikbaar op Apple-weergave toestellen). Houd er rekening mee dat langere videolussen meer van het 

geheugen van het weergave toestel innemen dan kortere videolussen. 

• Log uit timer: gebruik dit bedieningselement om het aantal minuten van inactiviteit in te stellen voordat 

het systeem u automatisch uitlogt. 

• Herstellen naar fabrieksinstellingen: door het pictogram RESETTEN INSTELLINGEN te selecteren, worden 

de systeeminstellingen teruggezet naar de originele instellingen waarmee de fabriek het apparaat heeft 

afgeleverd. Gebruik dit bedieningselement alleen als u alle bedieningselementen wilt wijzigen. 
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5.4.2. Gebruiksinstellingen  
Het scherm Gebruiksinstellingen geeft de volgende bedieningselementen weer: 

• Knoppenpaneel links: 

o AAN —de bedieningspictogrammen op het scanscherm worden aan de linkerkant van het 

scherm weergegeven. 

o UIT — de pictogrammen worden aan de rechterkant van het scherm weergegeven. 

• Toon beschrijving van tekst onder knopsymbool: 

o AAN —toont beschrijvende tekst onder het pictogram. 

o UIT — verbergt de beschrijvende tekst. 

• Toon opstart wizard:  

o AAN — toont de opstart wizard.   

o UIT — verbergt de opstart wizard. 

• Beeldinstellingen automatisch verbergen:  

o AAN — verbergt de beeldinstellingen op het scanscherm na 7 seconden. 

o UIT — zorgt ervoor dat de bedieningselementen voor beeldinstellingen op het scanscherm 

worden weergegeven tot het pictogram INST. is geselecteerd. 

• Middellijn beeld:  

o AAN — geeft de middellijn op het scanscherm weer. 

o UIT — verbergt de middellijn op het scanscherm. 

• Toont lijst van opnames opgeslagen in sessie:  

o AAN — geeft de opgeslagen afbeeldingenlijst weer op het scanscherm. 

o UIT — verbergt de opgeslagen afbeeldingslijst op het scanscherm. 

• Gebruik gebaar voor gain en diepte: 

o AAN — Hiermee kunt u naar links/rechts vegen om de versterking te regelen en omhoog/omlaag 

om de diepte op het scanscherm te regelen. Het spreiden van de afbeelding vereist vegen met 

twee vingers. Deze instelling wordt aanbevolen bij gebruik van een smartphone in plaats van 

een tablet. 

o UIT — schakelt vegen uit om de versterking en diepte op het scanscherm te regelen. Het 

spreiden van de afbeelding wordt bestuurd door vegen en de versterking en diepte worden 

geregeld door de knop "Instellingen" op het scanscherm. 

• Schakel gainregeling vanaf de sonde in: 

o AAN —maakt regeling van de versterking van de sonde mogelijk door lang op de toetsen Omhoog 

en Omlaag te drukken 

o UIT — schakelt versterkingsregeling van de sonde uit. 

• Schakel cineloop scrolling in vanaf de sonde: 

o AAN —stelt cineloop scrollen van de sonde in door de knoppen Omhoog en Omlaag te gebruiken. 

o UIT —deactiveert cineloop scrollen van de sonde. 

• Schakel opnamekleuring in: 

o AAN —toon een echografie beeld met een blauwe tint. 

o UIT — verwijdert blauwe inkleuring. 
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5.4.3. Kleurinstellingen 
In het scherm Kleurinstellingen kunt u kleuren selecteren voor metingen, notities en vrij tekenen. Er zijn zes 

kleuren die kunnen worden geselecteerd. 

 

5.4.4. Patiëntinstellingen 
Op het scherm Patiëntinstellingen kunt u alleen het wachtwoord wijzigen of de patiëntgegevens en het 

wachtwoord opnieuw instellen. 

WAARSCHUWING: Als u de patiëntgegevens en het wachtwoord opnieuw instelt, worden alle bijbehorende 

patiëntafbeeldingen en -gegevens permanent uit het geheugen van het weergave toestel verwijderd. De 

verwijderde gegevens of afbeeldingen KUNNEN NIET meer worden opgehaald. 
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5.4.5. DICOM-instellingen 
In het scherm DICOM-instellingen kunt u verbindingen met DICOM-apparaten configureren. Het wordt aanbevolen 

om de DICOM-instellingen te configureren in overleg met uw lokale DICOM-beheerder. U bent verantwoordelijk 

voor de juiste configuratie van DICOM-instellingen om communicatie tussen het Biim-systeem en het beoogde 

DICOM-doel mogelijk te maken. Biim Ultrasound aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de configuratie van de 

DICOM-instellingen. 

 

Bestanden zijn geformatteerd volgens de standaard voor Digitale Beeldvorming en Communicatie in de 

Geneeskunde. De DICOM-conformiteitsverklaring is beschikbaar op de Biim Ultrasound-website op 

biimultrasound.com. 

 

Het scherm DICOM-instellingen toont de volgende bedieningselementen: 

• DICOM-instellingen: Selecteer uit eerder opgeslagen DICOM-servernamen. 

• Naam: Voer de naam van de DICOM-server in. 

• Lokale AETitle: De lokale naam van de plaatselijke entiteit waar de app ligt is een unieke identificatie die 

wordt gebruikt om een DICOM-toepassing te identificeren voor andere DICOM-toepassingen op het 

netwerk. AETitles zijn meestal alleen gemerkt met cijfers en hoofdletters. 

• Op afstand AETitle: De naam van de op afstand gelegen entiteit die gebruikt wordt voor de 

aanmeldingstoepassing. De op afstand AETitle is het externe DICOM-knooppunt of wel de server 

waarmee het Biim-systeem communiceert 

• Server adres: Dit is het IP-adres van de DICOM-server. 

• Poort: Identificeert de DICOM-interfacepoort. 

• TLS-beveiliging: Transport Layer Security of TLS-beveiliging is een DICOM-beveiligingsstandaard. 
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5.4.6. Instellingen sonde  
Op het scherm Sonde instellingen kunt u de configuratie van de draadloze netwerkverbinding van de sonde 

wijzigen. Wanneer u uw Biim Ultrasound sonde voor het eerst ontvangt, zijn de standaardinstellingen als volgt: 

 Sonde naam: Biim-<serienummer sonde> 

 Wifi regio: VS 

 Wifi operationeel kanaal: 1 

 Automatische wifi kanaalscan: AAN 

 Wifi-wachtwoord: biimeasy 

 

Nadat u uw weergave toestel hebt aangesloten met behulp van de standaardnetwerkinstellingen, kunt u met dit 

scherm alle instellingen wijzigen. Selecteer het pictogram OPSLAAN om uw invoer op te slaan. 

 

BELANGRIJK: Om de veiligheid van de ultrasone gegevens en de controle over de sonde te garanderen, is het 

raadzaam om het wachtwoord te wijzigen. Het gebruik van het bekende standaardwachtwoord maakt het Biim 

Systeem potentieel kwetsbaar. 

 

Als u het wifi-wachtwoord dat u voor de sonde gebruikt vergeet, kunt u de wifi-instellingen van de sonde naar hun 

standaardwaarden resetten door tegelijkertijd de knoppen Diepte Omhoog en Diepte Omlaag op de sonde 

ingedrukt te houden terwijl u de aan/uit knop op de sonde ingedrukt houdt. 

 

 
 

BELANGRIJK: Als zich meerdere sondes in hetzelfde gebied bevinden, moeten de operationele wifi-kanalen voor 

de verschillende waarden worden geconfigureerd om interferentie met wifi te voorkomen. Als er verschillende 

andere apparaten met wifi op dezelfde locatie als de sonde worden gebruikt, wordt het wifi -kanaal gewijzigd in 

een kanaal dat op dat moment niet wordt gebruikt, waardoor wifi-interferentie wordt geminimaliseerd. 

 

Automatisch scannen via het wifi-kanaal start telkens een scan van het wifi-kanaal wanneer de sonde wordt 

ingeschakeld. Deze scan zoekt naar het optimale kanaal voor de wifi-verbinding. Deze bewerking duurt ongeveer 

30 seconden. Als de sonde meestal op dezelfde locatie wordt gebruikt en er geen problemen met de wifi-

verbinding zijn, kan deze optie worden uitgeschakeld om de inschakeltijd van de sonde te versnellen. 

 

De START WI-FI SCAN knop begint met het scannen van wifi-kanalen. Alle wifi-kanalen die beschikbaar zijn in de 

geselecteerde regio worden gecontroleerd. Op basis van waargenomen internetverkeer, wordt het meest optimale 

kanaal geselecteerd. Dit proces duurt ongeveer 30 seconden en de wifi-verbinding met de sonde is gedurende 

deze tijd uitgeschakeld. Afhankelijk van de wifi-instellingen, maakt het weergave toestel mogelijk automatisch 

opnieuw verbinding met de sonde. De wifi-verbinding met de sonde kan, indien nodig, handmatig worden 

ingesteld met behulp van de wifi-instellingen van het weergave toestel. Deze functie wordt aanbevolen wanneer 

een waarschuwing voor een lage wifi-verbindingskwaliteit is gemeld. 

 

5.4.7. Licentie informatie 
 

Het scherm Licentie informatie geeft informatie weer over hoe lang de meest recent gebruikte sonde mag worden 

gebruikt zonder de licentie te verlengen. 
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5.4.8. Taalinstellingen 

 
Het scherm Taalinstellingen maakt selectie van de taal van de toepassing mogelijk. Ook kunnen de datum- en 

tijdnotaties worden gewijzigd. De OPSLAAN-knop verandert de geselecteerde taal. 

 

 

5.4.9. Het Info- scherm 

 
Het Info-scherm biedt informatie over de systeemhardware en -software. Dit scherm heeft ook een 

besturingselement voor het updaten van de software van de sonde. De juridische kennisgeving van Biim kan ook 

worden weergegeven door het pictogram JURIDISCH te selecteren. 
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5.5. Pictogram HELP  

Door het pictogram HELP te selecteren, wordt een menu weergegeven waarin u de snelstartgids voor het Biim-

systeem en deze Gebruikershandleiding kunt bekijken of  de technische ondersteuning van Biim per e-mail kan 

contacten. Selecteer het pictogram TERUG om terug te gaan naar de HOME-pagina. 

 

LOGS VERZENDEN uploadt interne BIim-logbestanden naar de ondersteuning van Biim. Het weergave toestel 

moet met het internet zijn verbonden als dit is gebeurd. 
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6. HET Biim ULTRASOUND SYSTEEM BEDIENEN 

De basisworkflow met het Biim-systeem wordt hieronder beschreven. 

6.1. Stel het weergave toestel en de sonde in 

1. Schakel het weergave toestel waarop de Biim Ultrasound app staat in en activeer de app. 

2. Plaats een volledig opgeladen batterij in de Biim Ultrasound sonde, sluit en vergrendel vervolgens de deur 

van het batterijvak. 

3. Schakel de sonde in. 

4. Zorg ervoor dat er een wifi-verbinding is tussen de sonde en het weergave toestel. 

a. Open de instellingen van uw weergave toestel, zorg ervoor dat de wifi van uw weergave toestel is 

ingeschakeld en selecteer de Biim Probe via wifi-opties. Het standaard wachtwoord is "biimeasy”. 

b. Sluit de instellingen op uw weergave toestel en open de app. 

5. Controleer de batterijstatus van de sonde die wordt weergegeven op het weergave toestel voordat de u 

de procedure start. 

6. Meld u indien nodig aan bij het systeem en voer de patiëntgegevens naar wens in. 

a. Selecteer de naam van de patiënt in het scherm Patiënt 

b. Selecteer het onderzoekstype in het scherm Onderzoekstype 

6.2. Instellen voor steriele procedures 

Waarschuwing:  

• Gebruik een officieel goedgekeurde, steriele sondehuls en steriele gel voor klinische toepassingen die in 

contact komen met slijmvliezen, een niet-intacte huid of normaal steriel weefsel (bijv. biopsieprocedures, 

naaldgeleiding, enz.). 

• Gebruik een steriele hoes op het weergave toestel of gebruik een ander middel om de steriliteit te 

behouden tijdens alle interacties met het weergave toestel voor klinische toepassingen die in contact 

komen met slijmvliezen, niet-intacte huid of normaal steriel weefsel (bijv. biopsieprocedures, 

naaldgeleiding, enz.). 

• Het gebruik van hulzen en hoezen verandert niets aan de noodzaak van de aanbevolen reiniging en 

desinfectie na elk gebruik. 

• Sondehulzen kunnen natuurlijk rubberlatex bevatten. Die hulzen kunnen bij sommige personen 

allergische reacties veroorzaken.  Zie paragraaf 1.3, “Medische waarschuwing van FDA betreffende 

latex,” voor meer informatie.  
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1. Plaats de Biim Ultrasound sonde in de sondehouder. 

 

            

 

2. Trek steriele handschoenen aan en richt een steriele zone op. 

• Als u de steriele tablethoes niet gaat gebruiken zoals beschreven in de volgende stap, selecteert 

u SCAN in de Patiëntinstellingen voordat u de steriele zone opricht. 

3. Breng de steriele tablethoes op de tablet aan. 

• De steriele tablethoes wordt altijd aanbevolen voor steriele procedures. Als u echter wilt dat een 

assistent de tablet buiten de steriele zone gebruikt, is de steriele tablethoes waarschijnlijk niet 

nodig. 

4. Breng ultrasone gel aan op de binnenkant van de sondehuls. 

• Zorg ervoor dat u gel gebruikt die compatibel is met de sonde en de klinische toepassing. 

5. Terwijl u de steriliteit handhaaft, neemt u de sonde uit de houder met  en sluit u de steriele sondehuls af 

rond de sonde. Plaats de sonde nu binnen de steriele zone. Plaats de omhulde sonde niet terug in de 

sondehouder aangezien de houder niet steriel is. 

OPMERKING: Als tijdens het scannen een waarschuwing verschijnt zoals een lage sondebatterij, kan de knop 

voor stilzetten op de sonde worden gebruikt om de waarschuwing te bevestigen zonder het weergave toestel 

aan te raken. 
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6.3. Scannen 

1. Selecteer SCANNEN in Patiëntinstellingen. 

• Als u SCANNEN selecteert, start u een onderzoek voor de geselecteerde patiënt en verschijnt het 

scherm Scannen waarin de bedieningselementen voor scannen en andere informatie worden 

weergegeven. Een voorbeeld wordt hieronder getoond: 

 

2. Breng ultrasone gel aan op de patiënt en/of de imaging-zijde van de Biim Ultrasound sonde. 

• Zorg ervoor dat u gel gebruikt die compatibel is met de sonde en de klinische toepassing. 

3. Plaats de sonde op de huid van de patiënt en beeld de gewenste anatomie af. De oriëntatiemarkering 

aan de linkerkant van het scherm komt overeen met de oriëntatiemarkering op de sonde en kan worden 

gebruikt om de sonde te oriënteren. Als de middellijnmarkering is ingeschakeld in de Biim Ultrasound 

app, komt deze overeen met de middelste markering op de grijze kap van de sonde. 

4. Pas de beelddiepte en versterking zo nodig aan om de afbeelding te optimaliseren. 

a. Om de versterking aan te passen: selecteer INST. in het toetsenpaneel; een schuifbalk verschijnt. 

Sleep de cirkel omhoog om de afbeelding helderder en omlaag om de afbeelding donkerder te 

maken. 

OPMERKING: de versterking kan ook worden geregeld door langdurig op de omhoog- of 

omlaagtoetsen van de probe te drukken wanneer deze is ingeschakeld met "Schakel 

gainregeling vanaf de sonde in", zie paragraaf 5.4.2. 

OPMERKING: de versterking kan ook worden geregeld door uw vinger naar links of rechts over de 

afbeelding te vegen wanneer deze is ingeschakeld met " Gebruik gebaar voor gain en diepte ", zie 

paragraaf 5.4.2. 

b. De diepte aanpassen: Selecteer INST. in het toetsenpaneel. Selecteer DICHTBIJG, MEDIUM of 

DIEP om de gewenste anatomie te bekijken. 

i. DICHTBIJ = 2,0cm, MEDIUM = 3,0cm en DIEP = 4,0cm.  De diepteschaal aan de 

linkerkant van de afbeelding toont de diepte van de afbeelding. 

OPMERKING: de beelddiepte kan ook worden geregeld met de knoppen Omhoog of 

Omlaag op de sonde. 

OPMERKING: de beelddiepte kan ook worden geregeld door uw vinger omhoog en 

omlaag over de afbeelding te vegen wanneer deze is ingeschakeld met " Gebruik gebaar 

voor gain en diepte ", zie paragraaf 5.4.2. 

 

Informatiebalk 

Oriëntatie 
marker 

Onderzoekstype 

Diepteschaal  

 

Naam 
instelling  

Resolutie 

Naam patiënt 

 
Datum 

 
Sonde 

Bedieningspaneel  

Batterij Biim sonde 

Startscherm 

Beeld stilzetten 

Video opnemen 

Bedieningselementen 

beelden 

Beëindigt een 
onderzoek 

Geeft 
bedieningselementen 
configuratie weer 
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c. Om de resolutie aan te passen: selecteer INST.,in het toetsenpaneel. Selecteer PEN, GEN of RES. 

GEN wordt aanbevolen voor de meeste toepassingen. 

 

6.4. Stilzetten, Bewegen/Record 

1. Om een beeld STILZETTEN/BEWEGEN: selecteer STILZETTEN/BEWEGEN in het toetsenpaneel. 

OPMERKING: het beeld kan ook stilzetten/bewegen door de STILZETTEN-knop op de Biim 

Ultrasound sonde te selecteren. 

2. Om een andere recente afbeelding van de cineloop te selecteren: sleep de cirkel op de cineloop-balk 

onder aan het scherm. 

OPMERKING: de cinelooppositie kan ook worden bediend met de op de Omhoog- of Omlaag-

toetsen op de sonde wanneer "Schakel cineloop scrolling in vanaf de sonde" is ingeschakeld, zie 

sectie 5.4.2. 

3. Om een afbeelding op te slaan: selecteer STILZETTEN in het toetsenpaneel en selecteer vervolgens 

OPSLAAN om de afbeelding op te slaan.    

 

 

 

Versterkingsregelaar 

Bedieningselementen diepte 

Bedieningselementen resolutie 

Stilzetten 
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OPMERKING: de afbeelding kan ook worden opgeslagen door de knop OPSLAAN op de sonde in te 

drukken 

 

Tijdens het opslaan, wordt kortstondig een miniatuurweergave van de opgeslagen afbeelding 

weergegeven in de linkerbovenhoek van het scanscherm. Opgeslagen afbeeldingen kunnen worden 

geconfigureerd om op het scherm te blijven in een miniaturenlijst door "Toont lijst van opnames 

opgeslagen in sessie" in te stellen, zie paragraaf 5.4.2. Afbeeldingen in de miniaturenlijst kunnen 

voor een snelle beoordeling worden geselecteerd. De lijst wordt gewist wanneer het scanscherm 

wordt verlaten. 

 

 

 

  

Opslaan 
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4. Om een videolus op te nemen: selecteer tijdens het scannen RECORD in het toetsenpaneel (alleen 

beschikbaar op Apple-weergave toestellen). 

• OPMERKING: de opname stopt op de vooraf bepaalde tijd (3-60 seconden), die instelbaar is op 

de pagina CONFIGURATIE. De opname kan ook worden gestopt door op de knop Opnemen te 

drukken terwijl de opname actief is. 

 

 

 

  

Opnemen 
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6.5. Inzoomen en inschalen 

1. Om naar wens in te zoomen, raakt u twee vingers op het scherm aan en spreidt u de vingers uit elkaar 

om het beeld te vergroten. 

i. OPMERKING: het beeld kan worden verplaatst door het scherm aan te raken en het 

beeld te vegen om het naar de gewenste positie te verplaatsen. 

ii. OPMERKING: zoomen en opnieuw positioneren kan worden gedaan op een live of 

stilgezette afbeelding. 

iii. OPMERKING: selecteer in de meetmodus ZOOMEN op de werkbalk om de afbeelding te 

vergroten. 

2. Om de afbeelding in te schalen, raakt u de afbeelding aan en veegt u de afbeelding in de gewenste 

richting. OPMERKING: als in de Gebruiksinstellingen "Gebruik gebaar voor gain en diepte" is 

ingeschakeld, vereist het inschalen twee vingers. 

3. Om de afbeelding te herstellen naar een niet-ingezoomde en gecentreerde positie, dubbelklikt u op de 

afbeelding. 

6.6. Meten 

1. Om een diameter of afstand te meten: selecteer METEN in het toetsenpaneel terwijl het beeld is stilgezet 

en selecteer vervolgens LIJN. 

a. Raak het scherm aan waar u de eerste passer wilt plaatsen. 

b. Raak het scherm aan waar u de tweede passer wilt plaatsen; er verschijnt een lijn die de twee 

passers verbindt. 

c. De afstand tussen de twee passers wordt aan de linkerkant van het scherm weergegeven. 

Selecteer opnieuw LIJN om de cirkels rond de passers te verwijderen. 

OPMERKING: als u het scherm op een willekeurige plek aanraakt, behalve op de 

geselecteerde lijn en passers, worden de cirkels verwijderd. 

d. Pas de plaatsing van de passers indien nodig aan: 

i. Raak een passer of de lijn aan; cirkels verschijnen rond beide passers. 

ii. Raak binnen de cirkel van de te verplaatsen passer aan, veeg deze naar de gewenste 

positie en til uw vinger op. Herhaal totdat beide passers zich op de gewenste locaties 

bevinden. 

OPMERKING: er kunnen maximaal vier metingen op een afbeelding worden uitgevoerd. 

OPMERKING: metingen kunnen worden uitgevoerd op stilgezette of opgeslagen afbeeldingen. 

Deze functies zijn alleen beschikbaar voor stilgezette of opgeslagen afbeeldingen.   

OPMERKING: om metingen op de afbeelding op te slaan, selecteert u OPSLAAN in het 

toetsenpaneel terwijl de metingen worden weergegeven. 

 

 

  

Meten 

Lijn 

Cirkel 
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2. Om een omtrek te meten: selecteer METEN in het toetsenpaneel terwijl het beeld is stilgezet en selecteer 

vervolgens CIRKEL. 

a. Raak het scherm aan waar u de eerste passer wilt plaatsen. 

b. Raak het scherm aan waar u de tweede passer wilt plaatsen; er zal een lijn verschijnen die de 

passers verbindt met een van de ellipsdiameters. 

c. Raak het scherm aan waar u de derde passer wilt plaatsen. 

d. De afstand voor zowel ellipsdiameters, de omtrek en het gebied worden aan de linkerkant van 

het scherm weergegeven. Selecteer nogmaals CIRKEL om de cirkels rond de passers te 

verwijderen. 

OPMERKING: Als u het scherm op een willekeurige plek aanraakt, behalve op de 

geselecteerde ellips en passers, worden de cirkels verwijderd. 

e. Pas de plaatsing van de passers aan: 

i. Tik op de te verwijderen passer om het te verplaatsen; er verschijnen cirkels rond alle 

passers. 

 

ii. Raak binnen de cirkel van de te verplaatsen passer aan en veeg deze naar de gewenste 

positie. Dit vergroot/verkleint de grootte van de omtrekmeting. Herhaal dit totdat de 

passers en de omtrekmarkeringen op de gewenste locaties staan. 

 

OPMERKING: er kunnen maximaal vier metingen op een afbeelding worden uitgevoerd. 

OPMERKING: metingen kunnen worden uitgevoerd op stilgezette of opgeslagen afbeeldingen. 

Deze functies zijn alleen beschikbaar voor stilgezette of opgeslagen afbeeldingen. 

OPMERKING: om metingen op de afbeelding op te slaan, selecteert u OPSLAAN in het 

toetsenpaneel terwijl de metingen worden weergegeven. 

3. Als u een meting wilt verwijderen, selecteert u de meting en selecteert u vervolgens VERWIJDEREN in het 

toetsenpaneel of selecteert u TERUG en daarna VERWIJDEREN in het pop-upmenu. 
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6.7. Annoteren, tekenen 

1. Selecteer het ABC-pictogram om een stilgezette afbeelding te annoteren. Tik op het scherm waar u de 

notitie wilt plaatsen. Er verschijnt een vak op het scherm met een lijn die het vak verbindt met waar u op 

het scherm tikte en het toetsenbord op het weergave toestel wordt weergegeven zodat u de annotatie 

kunt invoeren. 

2. Als u op een stilgezette afbeelding wilt tekenen, selecteert u in het toetsenpaneel, METEN, vervolgens 

TEKENMENU en daarna TEKENEN. Gebruik de punt van uw vinger om op het scherm te tekenen. Als u wilt 

wissen, selecteert u WISSEN in het TEKENENMENU en gebruikt u uw vingertop om de te wissen lijn te 

volgen 

OPMERKING: annotaties en tekeningen kunnen niet worden uitgevoerd op live-beelden. Deze 

functies zijn alleen beschikbaar voor stilgezette of opgeslagen afbeeldingen. 

OPMERKING: annotaties en/of tekeningen kunnen worden gemaakt op stilgezette of opgeslagen 

afbeeldingen. Om annotaties en/of tekeningen in de afbeelding op te slaan, selecteert u 

OPSLAAN in het toetsenpaneel terwijl de annotaties en/of tekeningen worden weergegeven. 

6.8. Beëindigen, opruimen 

1. Voer de bedoelde procedure uit.  

2. Wanneer de procedure of beeldbewerking is voltooid, selecteert u EIND OND. in het toetsenpaneel. 

WAARSCHUWING: Als een nieuw onderzoek wordt gestart voordat u EIND OND. selecteert, 

worden de gegevens voor de nieuwe patiënt opgeslagen in de map van de vorige patiënt. De 

patiëntgegevens kunnen worden bewerkt door de instructies in Paragraaf 5.2.1 van deze 

Gebruikershandleiding te volgen. 

3. Houd de aan/uit-knop van de sonde ingedrukt totdat het lampje op de sonde wordt uitgeschakeld. 

4. Als er steriele hulzen en hoezen worden gebruikt voor de Biim Ultrasound sonde of het weergave toestel, 

verwijder deze dan volgens de standaardprocedure. 

5. Reinig en desinfecteer de sonde volgens de instructies in Paragraaf 7. 
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7. REINIGING EN DESINFECTIE 

Waarschuwing:  

• Gebruik altijd persoonlijke beschermingsmiddelen (bijv. handschoenen en een veiligheidsbril) bij het 

reinigen van de Biim Ultrasound sonde om het risico op letsel te verminderen. 

• De reinigings- en desinfectiemethoden in dit document zijn gebaseerd op compatibiliteit met de sonde en 

impliceren of garanderen geen effectieve biologische resultaten. Raadpleeg de goedgekeurde labels van 

het reinigings- of desinfectiemateriaal voor informatie over de effectiviteit van reiniging en desinfectie. 

Let op:  

• Dompel de volledige Biim Ultrasound sonde en/of batterij niet onder in een vloeistof. Zorg er tijdens het 

reinigen of desinfecteren voor dat er geen vloeistoffen in het batterijvak komen. Vloeistoffen kunnen de 

sonde en batterij beschadigen en de garantie ongeldig maken. 

• Gebruik uitsluitend Cidex OPA als desinfectiemiddel. Gebruik van andere oplossingen kan de sonde 

beschadigen en de garantie ongeldig maken. 

• Gebruik van andere reinigings- of desinfectieprocedures en/of materialen dan die worden aanbevolen 

door Biim kan leiden tot schade aan apparatuur en de garantie ongeldig maken. 

• Volg altijd de instructies van de fabrikant van het desinfectiemiddel of de reinigingsoplossing voor het 

gebruik van hun producten. 

• De sonde kan niet worden gesteriliseerd. Als de sonde voor een steriele procedure moet worden gebruikt, 

moet deze in een steriele huls worden geplaatst die officieel is goedgekeurd voor een dergelijke 

toepassing. Het gebruik van een autoclaaf, gas of andere desinfectiemethoden die niet zijn goedgekeurd 

door Biim Ultrasound kunnen de sonde beschadigen en maakt de garantie ongeldig. 

• Controleer of de datum van de reinigings- of desinfectieoplossing niet is verlopen voordat u de sonde 

gebruikt. 

Reiniging en gebruik  
 

Het wordt aanbevolen om de Biim Ultrasound sonde tussen elk patiëntgebruik schoon te maken. De reiniging 

moet vóór elke desinfectie worden uitgevoerd. De FDA-richtlijnen definiëren schoonmaken als het verwijderen van 

al het zichtbare vuil of verontreinigingen. De desinfectiegraad moet geschikt zijn voor het gewenste klinische 

gebruik. Houd er rekening mee dat voor klinische toepassingen die in contact komen met slijmvliezen, niet-intacte 

huid of normaal steriel weefsel het gebruik van een huls wordt aangeraden. Zelfs wanneer een steriele huls of 

barrière is gebruikt, moeten de juiste reinigings- en desinfectieprocedures worden gevolgd.  
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7.1. Reiniging van de Biim Ultrasound Sonde 

Het wordt aanbevolen om de Biim Ultrasound sonde tussen elk patiëntgebruik schoon te maken, zelfs wanneer 

een steriele huls of barrière is gebruikt. De reiniging moet vóór elke desinfectie worden uitgevoerd. Reiniging moet 

het verwijderen van alle zichtbaar vuil of verontreinigingen omvatten. Volg alle schoonmaakprocedures in de 

goede volgorde, zonder processen over te slaan. 

 

WAARSCHUWING: Volg bij het gebruik van reinigingsmiddelen de aanbevelingen en instructies van de 

fabrikant. 

WAARSCHUWING: Gebruik alleen reinigings- en desinfectiemiddelen die door Biim worden aanbevolen. 

Vermijd aceton, methylethylketon (MEK), verfverdunner of andere sterke oplosmiddelen of schurende 

reinigingsmiddelen. Het gebruik van incompatibele oplossingen kan leiden tot schade en de garantie ongeldig 

maken. 

WAARSCHUWING: Vermijd chirurgieborstels bij het reinigen van de sonde. Zelfs het gebruik van zachte 

borstels kan schade veroorzaken. 

WAARSCHUWING: Als u, nadat de sonde is schoongemaakt, deze ook wilt desinfecteren, moet deze 

voorafgaand aan de desinfectie volledig droog zijn, omdat water op het oppervlak van de sonde het 

desinfectiemiddel kan verdunnen. 

 

1 .  Reinig het oppervlak met een zachte doek bevochtigd met een milde zeepoplossing en verwijder 

zichtbaar vuil en verontreinigingen. Er kan een PDI® Sani-Cloth® HB-wegwerpdoekje worden gebruikt. 

2 .  Controleer de groeven en verwijder zichtbaar vuil. Gebruik zo nodig een wattenstaafje dat is bevochtigd 

met milde zeepoplossing om zichtbaar vuil in eventuele groeven te verwijderen. 

• Gebruik geen borstel of schurend materiaal om de sonde schoon te maken, omdat het gebruik 

hiervan schade kan veroorzaken. 

3 .  Veeg de sonde schoon met een zachte doek bevochtigd met water. 

4 .  Veeg de sonde droog met een droge doek. 

5 .  Onderzoek de sonde op beschadigingen zoals scheuren, diepe krassen, gespleten naden, scherpe 

randen, enz. Als dergelijke schade wordt gedetecteerd of vermoed, gebruik dan de sonde niet en neem 

contact op met uw plaatselijke Biim-vertegenwoordiger. 

Als het reinigen is voltooid, moet de sonde worden gedesinfecteerd volgens de desinfectieprocedures van laag of 

hoog niveau die worden beschreven in Paragraaf 7.2.1 “Laagwaardige desinfecti” of Paragraaf 7.2.2 

“Hoogwaardige desinfecti”.  
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7.2. Desinfecteren van de Biim Ultrasound Sonde 

WAARSCHUWING: Volg bij het gebruik van reinigings- en desinfectiemiddelen de aanbevelingen en instructies van 

de fabrikant. 

WAARSCHUWING: Als de instructies van de fabrikant van reinigings- en desinfectiemiddelen niet zorgvuldig 

worden opgevolgd, kan er een residuele oplossing achterblijven op de Biim Ultrasound sonde. 

WAARSCHUWING: zorg er bij het desinfecteren van een sonde voor dat de sterkte en de contactduur van de 

oplossing geschikt zijn voor desinfectie. 

WAARSCHUWING: Controleer de vervaldatum van alle oplossingen en chemicaliën. Gebruik geen oplossingen of 

chemicaliën waarvan de vervaldatum is verlopen.  

WAARSCHUWING: Gebruik een officieel goedgekeurde steriele sondehuls en steriele gel voor klinische 

toepassingen die in contact komen met slijmvliezen, een niet-intacte huid of normaal steriel weefsel (bijv. 

biopsieprocedures, naaldgeleiding, enz.). 

WAARSCHUWING: Gebruik een steriele huls op het weergave toestel of gebruik een ander middel om de steriliteit 

te behouden tijdens alle interacties met het weergave toestel, voor klinische toepassingen die in contact komen 

met slijmvliezen, niet-intacte huid of normaal steriel weefsel (bijv. biopsieprocedures, naald begeleiding, etc.). 

WAARSCHUWING: Het gebruik van hulzen verandert niets aan de noodzaak van de aanbevolen reiniging en 

desinfectie na elk gebruik. 

LET OP: Gebruik alleen Cidex OPA als desinfectiemiddel. Het gebruik van andere oplossingen kan schade 

veroorzaken en de garantie ongeldig maken. 

LET OP: De sonde is niet ontworpen om te worden gesteriliseerd. Sterilisatie van de sonde kan schade 

veroorzaken. 

LET OP: Het gebruiken van een niet-aanbevolen oplossing, gebruik van een onjuiste oplossingssterkte of 

onderdompeling van een sonde dieper of langer dan aanbevolen, kan leiden tot schade. 

 

Gebruik de volgende procedures om laagwaardige desinfectie of hoogwaardige desinfectie uit te voeren. Het 

desinfectieniveau moet geschikt zijn voor het gewenste klinische gebruik. Hoogwaardige desinfectie van de sonde 

wordt aanbevolen voor klinische toepassingen die in contact komen met slijmvliezen, niet-intacte huid of normaal 

steriel weefsel. Laagwaardige desinfectie van de sonde wordt aanbevolen voor alle andere toepassingen en wordt 

altijd aanbevolen voor de accessoires. 

 

7.2.1. Laagwaardige desinfectie 
 

1 .  Reinig en droog de Biim Ultrasound sonde volgens de reinigingsinstructies in paragraaf 7.1. 

WAARSCHUWING: De sonde moet vóór het desinfecteren worden schoongemaakt en gedroogd. Dit is 

een essentiële stap vóór desinfectie, omdat water op het oppervlak de Cidex OPA kan verdunnen. 

Zorg ervoor dat de Cidex OPA een temperatuur heeft van ten minste 73F (23C). 

2 .  Veeg de sonde af met een zachte doek die grondig bevochtigd is met Cidex OPA. 

• Breng de Cidex OPA-oplossing aan op een doek in plaats van op de sonde om het risico op 

beschadiging te verminderen.  

• Dompel de batterij niet onder en laat deze niet weken. 

• Volg altijd de goedgekeurde aanwijzingen op het etiket en de aanbevolen verdunning van de Cidex 

OPA-oplossing.  

• Draag bij het hanteren van Cidex OPA de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (d.w.z. 

handschoenen, vochtbestendige operatiejas en oogbescherming). 

3 .  Droog de sonde met een schone, zachte doek of laat de sonde drogen in de vrije lucht voor gebruik bij de 

volgende patiënt. 

4 .  Bewaar en verwijder overtollig Cidex OPA volgens de Cidex OPA-instructies. 

5 .  Onderzoek de sonde op schade zoals scheuren, diepe krassen, gespleten naden, scherpe randen, enz. 

Als dergelijke schade wordt gedetecteerd of vermoed, gebruik dan de sonde niet en neem contact op met 

uw lokale Biim-vertegenwoordiger. 
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7.2.2. Hoogwaardige desinfectie 

 
1 .  Reinig en droog de Biim Ultrasound sonde volgens de reinigingsinstructies in paragraaf 7.1. 

• Reiniging en drogen moet worden uitgevoerd in overeenstemming met de bovenstaande 

reinigingsinstructies. 

2 .  Open de Cidex OPA volgens de aanwijzingen vann de fabrikant. 

• Gebruik Cidex OPA niet als deze langer dan 24 uur is geopend en/of als deze is opgeslagen buiten de 

aanbevolen opslagtemperatuur van de fabrikant (59-86F or 15-30C).  

• Gebruik geen Cidex OPA waarvan de vervaldatum is verlopen.  

3 .  Zorg ervoor dat de Cidex OPA een temperatuur van ten minste heeft 73F (23C). 

4 .  Bevochtig een zachte doek grondig met Cidex OPA en veeg de sonde af, let goed op de lens en kap. 

• Dompel de batterij niet onder en laat deze niet weken. 

• Volg altijd de goedgekeurde aanwijzingen op het etiket en de aanbevolen verdunning van de Cidex 

OPA-oplossing. 

• Draag bij het werken met Cidex OPA de aanbevolen persoonlijke beschermingsmiddelen (d.w.z. 

handschoenen, vochtbestendige operatiejas en oogbescherming). 

5 .  Laat de sonde drogen in de vrije lucht. 

6 .  Dompel de sonde onder in Cidex OPA totdat niet meer dan de helft van de neus onder de vloeistof zit, 

zoals wordt weergegeven in de onderstaande afbeelding. OPMERKING: wanneer u de sonde in de Cidex 

OPA plaatst, moet u de sonde in een hoek van 30-45 kantelen en in de vloeistof schuiven, waarbij u 

ervoor zorgt dat er geen luchtbellen op het oppervlak van de sonde ontstaan. Eenmaal goed in de 

vloeistof en als er geen luchtbellen op het oppervlak van de sonde zijn, plaatst u de sonde terug in 

rechtopstaande positie. Zodra de sonde rechtop in de vloeistof staat, veegt u alle ondergedompelde 

oppervlakken af met een stuk gaas dat vooraf in Cidex OPA is gedrenkt om ervoor te zorgen dat eventueel 

resterende luchtbellen uit het oppervlak van de sonde worden gedreven.  

• De container die gebruikt moet worden voor het weken van de sonde, moet gemaakt zijn van een 

helder glas van Cidex OPA compatibel doorzichtig plastic om luchtbellen te detecteren die zich aan 

het oppervlak van de sonde kunnen hechten. Als er luchtbellen worden gevonden, moeten deze 

worden weggeveegd met het voorgeweekte gaas zoals hierboven vermeld. Verwijder indien nodig de 

sonde uit de Cidex OPA en dompel hem opnieuw onder volgens de instructies te beginnen met Stap 

4. 

• De aanwezigheid van luchtbellen op het oppervlak van de sonde kan het hoogwaardige 

desinfectieproces belemmeren. 

• Het onderdompelen van de sonde dieper dan aanbevolen kan leiden tot schade of verkleuring en kan 

de garantie ongeldig maken. 

1) Kantel de sonde in 
een hoek van 30-45 
graden. 

2) Schuif de sonde in de 
Cidex OPA en zorg ervoor 
dat er zich geen 
luchtbellen vormen op het 
oppervlak van de sonde. 

3) Plaats de sonde rechtop. Veeg 
met een gehandschoende vinger 
om eventuele luchtbellen van het 
oppervlak van de sonde te 
verwijderen. 
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• Zorg ervoor dat u de knoppen of het batterijvak niet onderdompelt. Zorg dat er geen vloeistoffen in 

het batterijvak kunnen komen. 

 

7 .  Laat de sonde neus 45 minuten in de Cidex OPA staan, waarbij u ervoor zorgt dat de Cidex OPA tijdens dit 

proces een temperatuur van ten minste 73F (23C) heeft. 

• Dompel de sonde niet volledig onder in de oplossing. Dompel de batterij niet onder en laat deze niet 

weken. 

• Volg altijd de goedgekeurde instructies voor labeling en verdunnen van de desinfecterende oplossing. 

8 .  Laat de sonde drogen in de vrije lucht. 

9 .  Spoel de delen van de sonde die ondergedompeld waren in Cidex OPA volgens de Cidex OPA-

spoelinstructies. 

1 0 .  Veeg de sonde schoon met een steriele doek bevochtigd met 70% isopropylalcohol en laat aan 

de lucht drogen. 

1 1 .  Bewaar en verwijder overtollig Cidex OPA volgens de Cidex OPA-aanwijzingen. 

1 2 .  Onderzoek de sonde op beschadigingen zoals scheuren, diepe krassen, gespleten naden, 

scherpe randen, enz. Als dergelijke schade wordt gedetecteerd of vermoed, gebruik dan de sonde niet en 

neem contact op met uw plaatselijke Biim-vertegenwoordiger. 

 

  

Dompel niet de hele 
Biim sonde onder 

 
Dompel niet meer 

dan de helft van de 
hoogte van de grijze 

neus onder in de 
vloeistof 
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8. PROBLEMEN OPLOSSEN 

De informatie in deze paragraaf wordt verstrekt om eventuele problemen te verhelpen die u tegenkomt bij het 

gebruik van het Biim Ultrasound Systeem. Als er zich een probleem voordoet dat niet is opgenomen in deze 

paragraaf, raadpleegt u de website van Biim Ultrasound voor contactgegevens van uw lokale vertegenwoordiger. 

OPMERKING: Als tijdens het scannen een waarschuwing verschijnt zoals een sonde met een lage batterij, kan de 

knop voor stilzetten op de sonde worden gebruikt om de waarschuwing te bevestigen zonder het weergave toestel 

aan te raken. 

 

Symptoom Potentiële oplossing 

Het weergave toestel wordt niet ingeschakeld Zorg dat de batterij van de tablet of telefoon is 

opgeladen. 

Slechte beeldkwaliteit Pas de locatie van de sonde en/of de hoek aan. 

Pas de versterking aan. 

Zorg ervoor dat de resolutie is ingesteld op RES. 

Zorg ervoor dat de specklereductieniveau correct is 

ingesteld. 

Pas de diepte aan. 

Gebruik voldoende goedgekeurde echografie-gel. 

Sonde wordt niet ingeschakeld Zorg ervoor dat een batterij correct is geplaatst en in 

het batterijvak zit. 

Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen. 

Vervang een lege batterij met een opgeladen batterij. 

Houd de aan/uit-knop gedurende 2 seconden 

ingedrukt tijdens het inschakelen. 

Sonde werkt niet Start de sonde opnieuw. 

Zorg ervoor dat een batterij correct is geplaatst in het 

batterijcompartiment. 

Zorg ervoor dat de batterij voldoende is opgeladen. 

Vervang een lege batterij met een opgeladen batterij. 

Zorg ervoor dat de sonde op het weergave toestel is 

aangesloten. 

Beeldmiddenlijn wordt niet weergegeven Ga naar Gebruiksinstellingen en zorg dat de 

middenlijn van het beeld is ingeschakeld. 

Onderzoekstype is incorrect Verander het onderzoekstype door Ga Naar Patiënt op 

het startscherm te selecteren en het Onderzoekstype 

te openen. 

Batterij laadt niet op in de batterijlader Zorg ervoor dat de batterijlader op een werkend 

stopcontact is aangesloten. 

Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw in de 

lader. 

Vervang een oude batterij door een nieuwere. 

Batterij-oplaadlampje is rood als de batterij wordt 

opgeladen 

Verwijder de batterij en plaats deze opnieuw in de 

lader. 

Zorg ervoor dat de batterij en oplader op 

kamertemperatuur zijn. 

Koppel de lader los en sluit deze opnieuw aan. 

Vervang een oude batterij door een nieuwere. 

Wifi-wachtwoord wordt niet geaccepteerd Als de sonde groen knippert, heeft die sonde al 

verbinding met een ander weergave toestel. Schakel 

het andere weergave toestel uit. 

Als het aangesloten weergave toestel onlangs is 

uitgeschakeld, schakelt u de sonde uit en weer in. 

Zolang het wachtwoord is vergeten, herstelt u het 

standaardwachtwoord door tegelijkertijd op de 

aan/uit-knop en beide sonde-diepte-knoppen te 

drukken. Gebruik vervolgens het standaard wifi-

wachtwoord “biimeasy”. 

Sonde maakt geen verbinding met het weergave 

toestel 

Zorg ervoor dat de wifi van het weergave toestel is 

ingeschakeld. 

Selecteer in het menu Instelling of wifi van het 

weergave toestel de Biim Ultrasound sonde uit de 

beschikbare wifi-netwerken. 



Biim Ultrasound Gebruikershandleiding           48 

Als het ledlampje van de sonde groen is, is deze 

verbonden met een weergave toestel. Lokaliseer elk 

ander weergave toestel waarmee het verbonden kan 

zijn en schakel dit uit of instrueer dit weergave toestel  

het wifi-netwerk van de sonde vergeten. 

Sonde foutmelding op Biim Ultrasound app 

 

Start de sonde opnieuw op. 

Plaats de sonde -batterij opnieuw. 

Update de Biim Ultrasound app als er een nieuwere 

versie beschikbaar is. 

Neem contact op met de klantenservice. 

Ongeldig sonde firmware-bericht op de Biim 

Ultrasound app 

Update de Biim Ultrasound app. 

Update de Biim Ultrasound sonde. 

Bericht mislukte firmware-update op Biim Ultrasound 

App 

Plaats een volledig opgeladen batterij en start de 

update opnieuw. 

Sonde is nieuwer dan het Biim Ultrasound app-bericht 

weergeeft 

Update de Biim Ultrasound app. 

Niet-ondersteund sonde-bericht op Biim Ultrasound 

app 

Controleer of er een wifi-verbinding tot stand is 

gebracht met de Biim L12-4 sonde. 

Update de Biim Ultrasound app als er een nieuwere 

versie beschikbaar is. 

Waarschuwing voor bijna lege batterij op de Biim 

Ultrasound app 

Installeer een volledig opgeladen batterij en zorg 

ervoor dat deze zorgvuldig is geplaatst en vergrendeld 

in het batterijvak 

Als de gebruiksduur van de batterij per keer afneemt, 

moet u de oude batterij door een nieuw exemplaar 

vervangen. 

Bericht met lage wifi-snelheid op de Biim Ultrasound 

app 

Minimaliseer de afstand tussen sonde en het 

weergave toestel. 

Selecteer een ander wifi-kanaal in de sonde-

instellingen. De START WIFI SCAN-functie beschreven 

in sectie 5.4.6 kan worden gebruikt om een beter 

kanaal te selecteren. 

Beperkte opslagruimte bericht op Biim Ultrasound app Verwijder onnodige bestanden, afbeeldingen en 

toepassingen van het weergave toestel. 

Dit weergave toestel is nog niet getest op de Biim 

Ultrasound app 

Installeer de Biim-app op een ondersteund weergave 

toestel met een ondersteunde versie van het 

besturingssysteem. 

Bericht Inloggen Vergrendeld op Biim Ultrasound app 

(treedt op wanneer te veel mislukte aanmeldingen zijn 

geprobeerd) 

Wacht totdat inloggen is ontgrendeld en probeer het 

opnieuw. 

Wachtwoord patiënt database wordt niet 

geaccepteerd 

Zorg ervoor dat het juiste wachtwoord wordt gebruikt. 

Er is geen standaard voor dit wachtwoord; het is door 

u ingesteld. 

Selecteer WACHTWOORD RESETTEN in het scherm 

Patiëntinstellingen configureren. LET OP: Hiermee 

worden alle bestaande afbeeldingen en 

patiëntgegevens verwijderd. 

Bericht Beeld Update Langzaam op Biim Ultrasound 

app 

Zorg ervoor dat het weergave toestel een van de 

geteste weergave toestellen is. 

De sonde-verbinding gaat onverwacht verloren Zorg ervoor dat de sonde niet is uitgeschakeld 

vanwege een lage batterij of geen activiteit. 

Als het weergave toestel mobiele verbindingen 

ondersteunt, zorg dan dat er een simkaart is 

geïnstalleerd of dat het weergave toestel in de 

offlinemodus is, maar met wifi ingeschakeld. De 

START WIFI SCAN-functie beschreven in sectie 5.4.6 

kan ook worden gebruikt om een beter kanaal te 

selecteren. 

Het aanraakscherm van het apparaat reageert niet Reinig het scherm zoals aanbevolen door de fabrikant 

van het weergave toestel. Niet gebruiken als het 

weergave toestel niet reageert. 

Bericht Sonde Licentie Niet gevonden op Biim 

Ultrasound app 

Verbind het weergave toestel met internet en werk 

licenties bij. 
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Batterij-indicator sonde zonder laadniveau op Biim 

Ultrasound app 

 

Zorg ervoor dat de batterij zorgvuldig is geplaatst en 

vergrendeld in het batterijvak. 
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9. ONDERHOUD EN REPARATIE 

Het Biim Ultrasound Systeem vereist geen gepland onderhoud, systeemcontroles of kalibratie. Er zijn geen door 

de gebruiker te repareren onderdelen van de sonde, batterijlader of batterij. Voor service-informatie of om uw Biim 

Ultrasound Systeem te retourneren voor reparatie, neemt u contact op met de technische ondersteuning van Biim 

Ultrasound op biimultrasound.com. 
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10. UPDATEN VAN HET SYSTEEM 

Systeemupdates kunnen worden verkregen door uw Biim Ultrasound app te upgraden vanuit de Apple App Store 

of Google Play. Wanneer u de Biim Ultrasound app bijwerkt, krijgt u ook de nieuwste firmware voor uw Biim 

Ultrasound sonde. 

 

10.1. Updaten van de Biim Ultrasound app 

Om de Biim Ultrasound app te updaten, gaat u als volgt te werk: 

 

1. Sluit het weergave toestel aan dat wordt gebruikt om de app op internet in werking te stellen. 

2. Als u een Apple-weergave toestel gebruikt: 

• Gebruikt u de App Store om de app te updaten. 

3. Als u een Samsung-weergave toestel gebruikt: 

• Gebruikt u Google Play om de app te updaten. 

10.2. Updaten van de Biim Ultrasound sonde 

Ga als volgt te werk om de Biim Ultrasound sonde te updaten: 

 

1. Update de Biim Ultrasound app met behulp van de bovenstaande instructies. 

2. Verbind het weergave toestel dat wordt gebruikt om de app met de sonde te verbinden. 

3. Open de App. 

4. Selecteer het pictogram CONFIGURATIE. 

5. Selecteer het pictogram INFO. 

6. Selecteer SONDE UPDATE in het scherm Info. 
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11. INSTRUCTIES VOOR AFVALVERWERKING 

Als u het Biim Ultrasound Systeem voor recycling aan het einde van de levensduur wilt retourneren, neemt u 

contact op met het dichtstbijzijnde Biim Ultrasound-verkoop- of -distributiecentrum in het land van aankoop. 

 

Let op: Het Biim Ultrasound Systeem bevat een verwijderbare batterij. Verwerk de batterij volgens de plaatselijke 

voorschriften; Onjuiste verwijdering kan een gevaar voor het milieu opleveren. 
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12. TRAINING 

WAARSCHUWING: Gebruik dit apparaat alleen als u de juiste training hebt gekregen en de werking en 

mogelijkheden ervan begrijpt. 

 

Hoewel het grondig lezen en begrijpen van al het materiaal in deze Gebruikershandleiding een veilige en 

effectieve werking van het Biim Ultrasound systeem mogelijk moet maken, is nascholing ook aanbevolen. 

Hieronder vindt u een lijst met onderwerpen die moeten worden behandeld, indien van toepassing in uw instelling. 

 

1. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen, zie paragraaf 1 

2. Systeemoverzicht, zie paragraaf 2 

3. Sonde, zie paragraaf 3 

a. Overzicht inclusief aan/uit-knop en oriëntatiemarkering 

b. Bedieningsknoppen 

c. Indicator lamp 

d. Batterij plaatsen, verwijderen en opladen 

4. Startscherm, zie paragraaf 5 

5. Patiëntgegevens, zie paragraaf 5.2.1 en 5.3 

a. Inloggen 

b. Patiëntgegevens invoeren 

c. Patiënt selecteren 

6. Instellen voor scannen, zie paragraaf 6.1 

a. wifi verbinding 

b. Pictogram Biim batterij  

7. Instellen voor steriele procedures, zie paragraaf 6.2 

a. Beschermhoes tablet 

b. Sondehouder en huls 

8. Scanrichting, zie paragraaf 6.3 

a. Bedieningsmenu 

i. Versterking 

ii. Diepte 

b. Dieptemarkeringen 

c. Oriëntatie marker 

d. Naam patiënt 

e. Tijd en datum 

9. Beeldopname scannen, zie paragraaf 6.4 

a. Stilzetten en opslaan  

b. Opnemen 

10. Inzoomen, zie paragraaf 6.5 

11. Metingen, zie paragraaf 6.6 

12. Notities en Tekenen, zie paragraaf 6.7 

13. Einde onderzoek, zie paragraaf 6.8 

14. Reinigen en desinfecteren, zie paragraaf 7 

15. Help, zie paragraaf 5.5 

a. Toegang tot de Gebruikershandleiding 
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13. AKOESTISCH VERMOGEN 

 

13.1. ALARA Principe 

ALARA is de richtlijn voor het gebruik van diagnostische echografie. Gekwalificeerde gebruikers van echografie 

bepalen de blootstelling die "zo laag als redelijkerwijs mogelijk is". Er is geen set met regels om voor elke situatie 

de juiste blootstelling te bepalen. De gekwalificeerde gebruiker bepaalt de meest geschikte manier om het 

akoestische vermogen laag te houden en de bio-effecten tot een minimum te beperken, terwijl er toch een 

diagnostisch onderzoek wordt verkregen. Er is grondige kennis vereist van de mogelijkheden van de sonde en de 

instelling en bediening van het systeem en de scantechniek. 

 

De instellingen voor beeldoptimalisatie en de diepte-instelling bepalen de karakteristiek van het ultrasone geluid 

voor het Biim-systeem. De transducer-capaciteit stuurt de frequentie van werking, penetratie, resolutie en het 

gezichtsveld. Het is de scantechniek van de gekwalificeerde echografie-gebruiker, samen met de variabiliteit van 

de patiënt, die de juiste systeeminstellingen bepaalt voor een bepaald onderzoek. 

 

Tot de limieten variabelen die bepalen hoe de gekwalificeerde gebruiker van ultrasone systemen het ALARA-

principe toepast, behoren de lichaamsgrootte van de patiënt, de verzwakking van het akoestisch vermogen in het 

lichaam en blootstellingstijd aan ultrageluid. Met name de blootstellingstijd is belangrijk, omdat de 

gekwalificeerde gebruiker de tijd kan controleren waarop het systeem actief wordt belicht. De mogelijkheid om de 

blootstelling in de loop van de tijd te beperken, ondersteunt het ALARA-principe. 

13.2. Het ALARA-principe toepassen 

Het ALARA-principe houdt in dat het gebruik van ultrasone golven wordt beperkt tot situaties waarin het medisch 

noodzakelijk is, en dat blootstelling van de patiënt aan de laagste ultrasone output wordt beperkt tot de kortst 

mogelijke tijd die nodig is om acceptabele diagnostische beelden te verkrijgen. Hoewel er geen directe 

gebruikersbediening is voor akoestisch vermogen, kunt u het vermogen indirect regelen door de optimalisatie en 

diepte te variëren. 

 

In het geval van een defect aan het apparaat zijn er talrijke interne systeemcontroles die de uitvoer van de 

transducer beperken. Dit wordt bereikt doordat het systeem monitoren en grenzen biedt voor zowel de totale 

transducerstroom als de spanningsaandrijving naar de transducer. 

13.3. Directe, indirecte en ontvangerbediening 

De systeembedieningen zijn onderverdeeld in drie hoofdcategorieën wat betreft het akoestisch vermogen: 

bedieningselementen die rechtstreeks van invloed zijn op de uitvoer, bedieningselementen die indirect van 

invloed zijn op de uitvoer en bedieningselementen van de ontvanger. 

 

13.3.1. Directe bedieningselementen 
Het systeem heeft geen direct gebruikersbedieningselement voor vermogen, maar het is zo ontworpen dat het 

vermogen automatisch wordt aangepast om een acceptabele beeldkwaliteit te garanderen en om de juiste 

akoestische en thermische te handhaven. Omdat er geen direct gebruikerselement is voor vermogen, dient de 

echografist te vertrouwen op het regelen van de blootstellingsduur en de scantechniek om het ALARA-principe toe 

te passen. 

 

De Biim Probe overschrijdt niet een temporaal-gemiddelde spatiële piekintensiteit (ISPTA) van 720 mW/cm2, een 

mechanische index (MI) van 1,0 en een TI van 1,0. 

 

13.3.2. Indirecte bedieningselementen 
De bedieningselementen die vermogen indirect beïnvloeden zijn bedieningselementen waarmee de 

beeldoptimalisatie, diepte en stilzetten worden geregeld. De beeldoptimalisatie en dieptecontrole bepalen de 

karakteristiek van de ultrasoonbundel. Stilzetten stopt al het ultrasone vermogen terwijl u door de eerder 

gemaakte beelden kunt bladeren. 
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Over het algemeen verhoogt het vergroten van de diepte de akoestische uitvoer en biedt de optimalisatie-

instelling de laagste akoestische uitvoer. 

 

13.3.3. Ontvangerbedieningselementen 
De ontvangerbedieningselementen zijn de versterkingsregeling en de speckleniveau reductiebediening. De 

bedieningsknoppen van de ontvanger hebben geen invloed op de akoestische uitvoer en behoren eerst te worden 

gebruikt om de afbeelding te optimaliseren. 

 

13.4. Stijging oppervlaktetemperatuur sonde 

 

In dit gedeelte wordt de temperatuurstijging van de omgevingstemperatuur van de L12-4-sonde vermeld, zowel in 

vrije lucht als in gesimuleerde gevallen van gebruikstesten. Alle temperatuurmetingen werden uitgevoerd in 

overeenstemming met IEC-norm 60601-2-37 (International Electrotechnical Commission "Bijzondere eisen voor 

de basisveiligheid en essentiële prestaties van ultrasone medische diagnostische en beheerapparatuur"). 

 

Er zijn twee overheersende bronnen van onzekerheid (van meting), aangeduid als "Type A" (die welke zijn afgeleid 

van methoden voor evaluatie van onzekerheid op basis van de statistische analyse van een reeks waarnemingen) 

en "Type B" (die welke zijn afgeleid van methoden voor evaluatie van onzekerheid op basis van andere methoden 

dan de statistische analyse van een reeks waarnemingen). In dit rapport zijn een aantal inspanningen geleverd 

om zowel de onzekerheden van de meting te beoordelen als te verminderen. 

 

De apparaten die bij de meting worden gebruikt (thermokoppels, capture-borden) hebben systematische fouten 

die verband houden met het gebruik ervan, hetzij door kalibratie-onzekerheid of hetzij door ontwerpbeperkingen. 

Deze worden hieronder vermeld en werden niet geassocieerd met statistische analyse; daarom behoren ze tot 

Type B-onzekerheden. 

 

Het testapparaat werd verschillende keren gemeten met verschillende individuele monsters, en de statistische 

analyse van deze gegevens resulteert in de Type A meetonzekerheidschatting. Deze parameters zijn samengevat 

in de tabel aan het einde van dit hoofdstuk. 

 

Of de bronnen van de onzekerheden in de meting willekeurig of systematisch zijn, of formeler, Type A of Type B, ze 

kunnen worden gecombineerd tot een algehele beoordeling van de meetonzekerheid. De analyse van de 

onderstaande Type B-onzekerheden moet worden gecombineerd met de statistisch afgeleide Type A-metingen op 

basis van een vierkantswortel. 

 

 

De meetonzekerheden (Type B) werden als volgt bepaald: 

 

1. Thermokoppel meting kalibratie-nauwkeurigheid: ±0,4ᵒ C  

 

Nauwkeurigheidsspecificatie verschaft door de kalibratieprovider voor het meten van temperaturen boven 0° C 

met een Type T-thermokoppel. 

 

2. Omgevings/Fantoom temperatuursvariatie: ±0,32ᵒ C  

 

De variatie in omgevingstemperatuur had tijdens de metingen een ongunstigste standaardafwijking van 0,32° C. 

De impact van deze variatie zal naar verwachting veel minder zijn dan de variatie, maar is moeilijk in te schatten. 

Het volledige bereik van de omgevingsvariatie is als voorzichtige schatting opgenomen in de onzekerheid. 

 

Aangezien alle bovengenoemde foutbronnen onafhankelijk zijn, kunnen ze op RSS-basis worden toegevoegd, wat 

een totaal oplevert voor Type B-onzekerheid van ± 0,51° C. Deze schattingen zijn gebaseerd op een rechthoekige 

verdeling. Deze waarde wordt gedeeld door de vierkantswortel van 3 voor RSS-combinatie met de 

onzekerheidswaarden Type A (aangenomen Normale verdeling), wat een σType B = 0,30° C oplevert. 

 

De statistische bovengrenzen voor elke meting zijn samengevat in de volgende tabel: 
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Temperatuurstijging Type B 

onzekerheid 

(C) 

Gecombineerde 

onzekerheid 

 (C) 

K voor 3 

monsters 

Temperatuurstijging 

boven grens 

 (C) 

Gemiddeld 

(C) 

Std. dev 

(C) 

Open lucht 1,42 0,12 0,30 0,32 4,26 2,80 

Gesimuleerd 

gebruik 

0,05 0,02 0,30 0,32 4,26 1,33 

13.5. Akoestische uitvoer meten 

Deze paragraaf geeft de akoestisch vermogenstabel weer voor de Biim L12-4-sonde. Alle akoestische 

vermogensmetingen werden uitgevoerd in overeenstemming met IEC-norm 60601-2-37 (International 

Electrotechnical Commission "Vereisten voor de Aangifte van het Akoestisch Output van Medische Diagnostische 

Ultrasone Apparatuur") en de relevante meetprocedures van de NEMA Publications "Akoestische Outputmeting 

Standaard voor diagnostische ultrasone apparatuur" UD-2 en "standaard voor real-time weergave van thermische 

en mechanische akoestische outputindexen op diagnostische ultrageluidapparatuur" UD-3. 

 

De Track 3-rapporteringstabel is opgenomen om de verkregen akoestische gegevens voor de geteste sondes 

samen te vatten. De statistiekentabel toont de slechtst denkbare indicies voor de sonde en de 

bedrijfsomstandigheden die moeten worden gerapporteerd. De waarden in de tabel zijn het gemiddelde van de 

drie gemeten representatieve monsters. 

 

Noch de MI, noch de TI overschreed een waarde van 1,0 voor alle condities van de sonde. Als zodanig wordt, 

volgens de FDA-richtlijnen, de volgende overzichtstabel van Track 3 gegeven, aangezien meer gedetailleerde 

tabellen niet vereist zijn. Er zijn echter gedetailleerde, mode-specifieke tabellen beschikbaar voor informatieve 

doeleinden. 
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Track 3 Rapporteringstabel 

 

Model sonde: L 12 -4 Bedieningsmodus: B-Modus 

 

 

Indexlabel 

 

Ml 

TIS TIB  

 
TIC  

Scan 

Niet scannen Niet 
scannen 

Aaprt≤1cm2 Aaprt>1cm2 

Maximale indexwaarde 0,552 0,0263 - - - # 

 
 
 
 

 
Gekoppelde 
akoestische 
parameter 

Pr.3 (MPa) 1,13      

W0 (mW)  1,32 -  - # 

min van [W.3(Z1), 
ITA,3 (Z1)] 

(mW)    -   

Z1 (cm)    -   

Zbp (cm)    -   

Zsp (cm) 0,995    -  

deq(Zsp) (cm)     -  

fc (MHz) 4,21 4,21 - - - # 

Dim of Aaprt X (cm)  3,80 - - - # 

Y (cm)  1,30 - - - # 

 
 
Overige informatie  

PD  (µs e c) 0,605      

PRF  (HZ) 1130      

Pr @ Pllmax (MPa) 1,31      

deq @ Pllmax (cm)     -  

Brandpuntlengte FLx (cm)  2,00 - -   

FLy (cm)  2,00 - -   

IPA.3 @ Mlmax (W/cm2) 82,0      

 
Bedrijfsbedienings-
omstandigheden 

 
Vooraf ingesteld 9: 
focus 20 mm, 

4,167 MHz, twee cycli 

      

      

      

      

Opmerking 1: Er hoeft geen informatie te worden verstrekt voor een formulering van TIS (thermische 

  index zacht weefsel) die niet de maximale waarde van TIS voor die modus oplevert. 

Opmerking 2:  Er hoeft geen informatie te worden verstrekt over TIC (thermische index schedelbot)  

  voor een y SONDE-ASSEMBLAGE die niet bedoeld is voor transcraniaal of neonataal  

  cefaal gebruik. 

Opmerking 3: Informatie over MI (mechanische index) en TI (thermische index) hoeft niet te worden verstrekt 
  als de apparatuur voldoet aan zowel de uitzonderingsbepalingen vermeld in 51.2 aa) en 51.2 
  dd). 

(a)   Het beoogde gebruik omvat geen cefaal dus TIC wordt niet berekend 

# Geen gegevens gerapporteerd. 

 

 

 
 

Er werd een statistische analyse uitgevoerd van de gemeten akoestische gegevens om de bovenste 

uitgangsgrenzen te onderzoeken, op basis van een benadering met eenzijdige tolerantielimieten. De gemiddelde 

en standaarddeviaties van de Spatial-Peak, Time-Average Intensity en Mechanical Index werden gevonden en de 

bovenste outputgrenzen werden met de volgende formule berekend: 

 

 𝑋=�̅�+K𝜎𝑥  

 

waarbij X de bovenste grens van de uitgangsparameters is, 𝑥  het gemiddelde is van de gemeten 

uitgangsparameter, σ𝑥 is de standaardafwijking van de gemeten uitgangsparameter, en K is een factor. 
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Tabel met akoestische meetstatistieken 

 

Modus: B-mode 

Sonde: L12-4 

 
MI 

(dimensieloos) 

ISPTA.3 

(mW/cm2) 

Sample Size 3 3 

K 4,258 4,258 

Gemiddelde 0,552 2,95 

Std dev 0,0285 0,366 

Limiet 0,674 4,50 
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14. TECHNISCHE SPECIFICATIES 

14.1. Fysieke afmetingen en gewicht 

Sonde gewicht (met batterij)  210 gram 

Sonde lengte    151 mm 

Sonde breedte    58 mm 

Sonde hoogte    41 mm 

14.2. Milieubeperkingen 

Werkomgeving 

10 tot 30ᵒ C 

5-90% relatieve vochtigheid, niet-condenserend. 

 

Niet-werkende opslagomgeving 

-20 tot 60ᵒ C 

5-95% relatieve vochtigheid, niet-condenserend. 

14.3. Batterijlader elektrisch 

Stroomingang batterijlader: 100 – 240Vac, 50/60 Hz 

 

14.4. Batterij specificatie 

Type:  Lithium Ion 

Bereik:  3.70V, 2000mAh, 7.4 Wh 

14.5. Elektrische veiligheid 

De Biim Ultrasound sonde is geëvalueerd, getest en voldoet aan de toepasselijke eisen van de volgende 

internationale veiligheidsnormen: 

• IEC 60601-1, Medische elektrische apparatuur - Deel 1: Algemene vereisten voor basisveiligheid en 

essentiële prestaties. 

o Intern aangedreven 

o Type BF toegepast onderdeel (grijze dop van de sonde) 

• IEC 60601-2-37, Medische elektrische apparatuur - Deel 2-37: Bijzondere eisen voor de basisveiligheid 

en essentiële prestaties van ultrasone medische diagnostische en beheerapparatuur 

• IEC 60601-1-2, Medische elektrische apparatuur - Deel 1-2: Algemene vereisten voor basisveiligheid en 

essentiële prestaties - Bijkomende standaard: Elektromagnetische compatibiliteit - Vereisten en testen 

• IEC 60529, Beschermingsgraden geboden door behuizingen (IP-code) 

 

Het Biim-systeem is een niet-AP/APG-apparaat en is niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van 

ontvlambare anesthetica. 

 

14.6. Meetnauwkeurigheid 

Het Biim-systeem biedt meetmogelijkheden zoals afstand, diameter of omtrek die samen met andere klinische 

gegevens door de arts kunnen worden geëvalueerd. 

 

Onderstaande meetnauwkeurigheden omvatten geen fouten die zijn geïntroduceerd door akoestische artefacten. 
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2D Meting                         Systeemnauwkeurigheid 

Axiale Afstand < +/- 5% van de gemeten afstand +/- 1mm 

Laterale Afstand < +/- 5% van de gemeten afstand +/- 1mm 

Omtrek < +/- 5% van de gemeten afstand +/- 1mm 

 

 

Meetfoutbronnen kunnen omvatten: 

 

• Mechanische variaties van onderdelen. Dit zijn meestal offset-fouten die worden geïntroduceerd met 

gedeeltelijke nominale variaties. 

• Acquisitiefouten. Deze omvatten fouten die worden ingevoerd als gevolg van fouten in de 

bemonsteringsfrequentie en fouten bij de signaalverwerking. 

• Fouten in weergaveformaat. Deze omvatten scanconversiefouten, afrondingsfouten en fouten als gevolg 

van de pixelresolutie van het gebruikte beeldscherm. 

 

14.7. Biocompatibiliteit 

De materialen die in contact komen met de patiënt zijn gevalideerd om te voldoen aan de vereisten van de 

volgende norm: 

• ISO 10993-1, Biologische evaluatie van medische hulpmiddelen - Deel 1: Evaluatie en testen binnen een 

risicobeheerproces 

14.8. Beoordeling vloeistof toegang 

De Biim sonde is getest op indringing van vloeistof van IPX1 voor alle onderdelen van het apparaat, behalve het 

gebied van de batterijvak. De sonde mag niet worden ondergedompeld of direct met vloeistof worden gesprayd. 

 

De Biim sonde lens en neusstuk zijn ontworpen volgens de IPX7-classificatie en kunnen tijdelijk worden 

ondergedompeld in vloeistof tot onder de bovenkant van het grijze neusstuk van de sonde. 

14.9. Draadloze transmissie 

Het Biim Ultrasound systeem bevat de standaard IEEE 802.11 b/g/n transceiver voor een draadloze Ethernet-

verbinding met de Biim Ultrasound sonde, DICOM-servers en netwerk-pc's. De sonde bevat een IEEE 802.11-

transmitter die de ISM-frequentiebanden gebruikt van 2,412 tot 2,448 GHz. Het maakt gebruik van een interne 

zender. 

 

De interne zender implementeert twee verschillende verzendmethoden: 

• IEEE 802.11b met Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) bij een maximum van 13 dBm +/- 2,0 dBm 

@ 11 Mbps 

• IEEE 802.11g met Orthogonale Frequentie Divisie Multiplexing (OFDM) bij een maximum van 11 dBm +/- 

2,0 dBm @ 54 Mbps 

 

De draadloze communicatieverbinding tussen de sonde en het weergave toestel is een directe point-to-point-

koppeling. Er kan slechts één weergave toestel tegelijk op de sonde worden aangesloten. Daarom zijn Quality of 

Service (QoS)-instellingen niet vereist. 

 

De bedieningsafstand tussen de sonde en het weergave toestel kan meer dan 15 meter zijn. 

Omgevingsomstandigheden, obstructies en andere radiatoren in de band kunnen echter het effectieve 

werkingsbereik van het apparaat verminderen. Biim beveelt een typisch werkbereik van 1.8 meter of minder aan, 

om de meest consistente prestaties te leveren en om u in staat te stellen effectief met het weergave toestel te 

werken terwijl u de sonde vasthoudt. 
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14.10. Elektromagnetische conformiteit 

14.10.1. Uitstralingsemissies 

 

Leidraad en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische emissies 

Het Biim Ultrasound systeem is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische 

omgeving. De klant of de gebruiker van het systeem moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke omgeving 

wordt gebruikt. 

Emissietest Naleving Elektromagnetische omgeving - richtlijnen 

RF Emissie CISPR 11 Groep 1 

Klasse A 

Het Biim Ultrasound systeem moet 

elektromagnetische energie afgeven om de 

gewenste functie uit te voeren. Elektronische 

apparatuur in de nabijheid kan worden 

beïnvloed. 

Harmonische emissies  

IEC 610003-2 

Niet toepasbaar Werkt op batterijen 

Spanningsfluctuaties/flikkering 

emissies 

IEC 61000-3-3 

Niet toepasbaar Werkt op batterijen 

 

 

14.10.2. Elektromagnetische immuniteit 
 

Leidraad en verklaring van de fabrikant - Elektromagnetische immuniteit 

Biim Ultrasound systeem is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecificeerde elektromagnetische omgeving. 

De klant of de gebruiker van het systeem moet ervoor zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt gebruikt. 

Immuniteitstest IEC 60601 Test 

Level 

Compliantieniveau Elektromagnetische omgeving - 

richtlijnen 

Elektrostatische ontlading 

(ESD) 

IEC 60601-4-2 

±6 kV contact 

±8 kV lucht 

±6 kV contact 

±8 kV lucht 

Vloeren moeten van hout, beton of 

keramische tegels zijn. Als vloeren 

bedekt zijn met synthetisch 

materiaal, zou de relatieve 

vochtigheid minimaal 30% moeten 

zijn. 

Elektrische snel 

voorbijgaande/burst 

IEC 61000-4-4 

Niet toepasbaar Niet toepasbaar Werkt op batterijen 

Golf  

IEC 61000-4-5 

Niet toepasbaar Niet toepasbaar Werkt op batterijen 

Spanningsdips, korte 

onderbrekingen en 

spanningsvariaties op de 

voedingsingangslijnen 

IEC 61000-4-11 

Niet toepasbaar Niet toepasbaar Werkt op batterijen 

Vermogensfrequentie 

(50/60 Hz) magnetisch veld 

IEC 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m De magnetische velden van de 

vermogensfrequentie mogen niet 

hoger zijn dan de niveaus die 

kenmerkend zijn voor een typische 

locatie in een commerciële of 

ziekenhuisomgeving. 

Uitgestraalde RF 

IEC 61000-4-3 
3 V/m 

80 MHz tot 2,5 GHz 

3 V/m Draagbare en mobiele RF-

communicatieapparatuur mag niet 

dichter bij het Biim Ultrasound-

systeem worden gebruikt dan de 

aanbevolen scheidingsafstand die is 

berekend op basis van de 

vergelijking die van toepassing is op 

de frequentie van de transmitter. 

Aanbevolen scheidingsafstand: 

d = 1,2 √(P) 

d = 1,2 √(P) 80 MHz tot 800 MHz 



Biim Ultrasound Gebruikershandleiding           62 

d = 2,3 √(P) 800 MHz tot 2,5 GHz 

waarbij P het maximale 

uitgangsvermogen van de 

transmitter is in watt (W) volgens de 

fabrikant van de transmitter en d de 

aanbevolen scheidingsafstand in 

meters (m) is. 

Veldsterktes van vaste RF-

transmitters, zoals bepaald door 

een elektromagnetisch onderzoek 

ter plaatse,a zouden minder moeten 

zijn dan het nalevingsniveau in elk 

frequentiebereik.b 

Er kan interferentie optreden in de 

buurt van apparatuur dat is 

gemarkeerd met het volgende 

symbool:  

 

OPMERKING 1 - Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van 

toepassing. 

OPMERKING 2 - Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische 

voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen. 
a Veldsterktes van vaste transmitters, zoals basisstations voor (mobiele/draadloze) radiotelefoons en 

landmobiele radio's, amateurradio, AM- en FM-radio-uitzendingen en tv-uitzendingen kunnen theoretisch niet 

nauwkeurig worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving als gevolg van vaste RF-zenders te 

beoordelen, moet een elektromagnetisch onderzoek ter plaatse worden overwogen. Als de gemeten veldsterkte 

op de locatie waar het Biim Ultrasound systeem wordt gebruikt groter is dan het toepasselijke bovenstaande RF-

compliantieniveau, moet het systeem worden geobserveerd om de normale werking te controleren. Als abnormale 

prestaties worden waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen nodig zijn, zoals het heroriënteren of 

verplaatsen van het systeem. 
b Over het frequentiebereik van 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten minder zijn dan 3 V/m. 

14.11. Scheidingsafstand 

Het Biim Ultrasound systeem is bedoeld voor gebruik in een elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde 

radiofrequentie (RF) storingen worden beheerst. De gebruiker van het systeem kan elektromagnetische 

interferentie helpen voorkomen door een minimale scheiding of afstand aan te houden tussen draagbare, mobiele 

of vaste RF-communicatieapparatuur (transmitters) en het systeem zoals hieronder wordt aanbevolen, afhankelijk 

van het maximale uitgangsvermogen van de communicatieapparatuur. 

Aanbevolen scheidingsafstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatie en het 
Biim Ultrasound systeem 

Nominaal maximaal 
outputvermogen van 
transmitter Watts (W) 

Scheidingsafstand volgens frequentie van transmitter  

Meters (m) 

150 kHz tot 80 MHz 

d = 1,2 √(P) 

80 MHz tot 800 
MHz 

d = 1,2 √(P) 

800 kHz tot 2,5 GHz 

d = 2,3 √(P) 

0,01 0,12 0,12 0,23 

0,1 0,38 0,38 0,73 

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

Voor transmitters met een maximaal uitgangsvermogen die hierboven niet zijn vermeld, kan de aanbevolen 

scheidingsafstand d in meters (m) worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de 
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frequentie van de transmitters, waarbij P het maximale uitgangsvermogen van de transmitters is in watt (W) 

volgens de fabrikant van de transmitter. 

OPMERKING 1 - Bij 80 MHz en 800 MHz is de scheidingsafstand voor het hogere frequentiebereik van toepassing. 

OPMERKING 2 - Deze richtlijnen zijn mogelijk niet in alle situaties van toepassing. Elektromagnetische 

voortplanting wordt beïnvloed door absorptie en reflectie van structuren, objecten en mensen. 

14.12. Naleven van de aanwijzingen 

Wijzigingen of modificaties aan dit product die niet uitdrukkelijk zijn goedgekeurd door Biim, kunnen de 

bevoegdheid van de gebruiker om het apparaat te gebruiken ongeldig maken. Dit apparaat voldoet aan deel 15 

van de FCC-regels en Industry Canada Radio Standard RSS-210, Gebruik is onderworpen aan de volgende twee 

voorwaarden: 

1. Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en 

2. Dit apparaat moet elke ontvangen storing accepteren, inclusief storing die een ongewenste werking kan 

veroorzaken. 

Deze apparatuur genereert, gebruikt en kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet geïnstalleerd en 

gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er 

is echter geen garantie dat er in een bepaalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparaat 

schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisieontvangst, wat kan worden vastgesteld door het apparaat uit 

en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangemoedigd om de storing te verhelpen door een of meer van de 

volgende maatregelen: 

• Verander of verplaats de ontvangende antenne. 

• Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger. 

• Raadpleeg de dealer of een ervaren RF-technicus voor assistentie. 

 

  



Biim Ultrasound Gebruikershandleiding           64 

WAARSCHUWING: Amerikaanse federale wetgeving beperkt de verkoop van dit apparaat door of op voorschrift van 

een arts. 

 

Een uitgegeven of herzieningsdatum voor deze instructies is voor gebruikersinformatie opgenomen. Neem contact 

op met Biim Ultrasound AS als er twee jaar zijn verlopen tussen de uitgegeven of de herzieningsdatum en het 

gebruik van het product om te zien of er aanvullende productinformatie beschikbaar is. 

 

Deze Gebruikershandleiding is van toepassing op de volgende Biim Ultrasound sondes: 

 P001000 

 

Revisiedatum: 10 september 2018 

 

 Fabrikant: Biim Ultrasound AS, Frydenlundsgate 9, 8516 Narvik, Norway 

 

Kantoor in de VS: Biim Ultrasound, Inc., 3651 FAU Blvd, Suite 400, Boca Raton, FL 33431, VS 

 

E-mail: contactbiim@biimultrasound.com 

 

Website: www.biimultrasound.com 
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	6.4. Stilzetten, Bewegen/Record
	1. Om een beeld STILZETTEN/BEWEGEN: selecteer STILZETTEN/BEWEGEN in het toetsenpaneel.
	OPMERKING: het beeld kan ook stilzetten/bewegen door de STILZETTEN-knop op de Biim Ultrasound sonde te selecteren.
	2. Om een andere recente afbeelding van de cineloop te selecteren: sleep de cirkel op de cineloop-balk onder aan het scherm.
	OPMERKING: de cinelooppositie kan ook worden bediend met de op de Omhoog- of Omlaag-toetsen op de sonde wanneer "Schakel cineloop scrolling in vanaf de sonde" is ingeschakeld, zie sectie 5.4.2.
	3. Om een afbeelding op te slaan: selecteer STILZETTEN in het toetsenpaneel en selecteer vervolgens OPSLAAN om de afbeelding op te slaan.
	OPMERKING: de afbeelding kan ook worden opgeslagen door de knop OPSLAAN op de sonde in te drukken
	Tijdens het opslaan, wordt kortstondig een miniatuurweergave van de opgeslagen afbeelding weergegeven in de linkerbovenhoek van het scanscherm. Opgeslagen afbeeldingen kunnen worden geconfigureerd om op het scherm te blijven in een miniaturenlijst doo...
	4. Om een videolus op te nemen: selecteer tijdens het scannen RECORD in het toetsenpaneel (alleen beschikbaar op Apple-weergave toestellen).
	 OPMERKING: de opname stopt op de vooraf bepaalde tijd (3-60 seconden), die instelbaar is op de pagina CONFIGURATIE. De opname kan ook worden gestopt door op de knop Opnemen te drukken terwijl de opname actief is.

	6.5. Inzoomen en inschalen
	6.6. Meten
	6.7. Annoteren, tekenen
	1. Selecteer het ABC-pictogram om een stilgezette afbeelding te annoteren. Tik op het scherm waar u de notitie wilt plaatsen. Er verschijnt een vak op het scherm met een lijn die het vak verbindt met waar u op het scherm tikte en het toetsenbord op he...
	2. Als u op een stilgezette afbeelding wilt tekenen, selecteert u in het toetsenpaneel, METEN, vervolgens TEKENMENU en daarna TEKENEN. Gebruik de punt van uw vinger om op het scherm te tekenen. Als u wilt wissen, selecteert u WISSEN in het TEKENENMENU...

	6.8. Beëindigen, opruimen
	1. Voer de bedoelde procedure uit.
	2. Wanneer de procedure of beeldbewerking is voltooid, selecteert u EIND OND. in het toetsenpaneel.
	WAARSCHUWING: Als een nieuw onderzoek wordt gestart voordat u EIND OND. selecteert, worden de gegevens voor de nieuwe patiënt opgeslagen in de map van de vorige patiënt. De patiëntgegevens kunnen worden bewerkt door de instructies in Paragraaf 5.2.1 v...
	3. Houd de aan/uit-knop van de sonde ingedrukt totdat het lampje op de sonde wordt uitgeschakeld.
	4. Als er steriele hulzen en hoezen worden gebruikt voor de Biim Ultrasound sonde of het weergave toestel, verwijder deze dan volgens de standaardprocedure.
	5. Reinig en desinfecteer de sonde volgens de instructies in Paragraaf 7.


	7. REINIGING EN DESINFECTIE
	Let op:
	7.1. Reiniging van de Biim Ultrasound Sonde
	7.2. Desinfecteren van de Biim Ultrasound Sonde
	LET OP: Het gebruiken van een niet-aanbevolen oplossing, gebruik van een onjuiste oplossingssterkte of onderdompeling van een sonde dieper of langer dan aanbevolen, kan leiden tot schade.
	7.2.1. Laagwaardige desinfectie
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