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Symbolordliste
Symbol

Overskrift

Standard

Referansen
ummer

Slå opp i
bruksanvisningen

ISO 15223-1
(Merknad 1)

5.4.3

Angir at brukeren må slå opp i
bruksanvisningen.

Produsent

ISO 15223-1
(Merknad 1)

5.1.1

Angir produsenten av medisinsk utstyr slik det
er definert i EU-direktivene 90/385/EØF,
93/42/EØF og 98/79/EF.

Produksjonsdato

ISO 15223-1
(Merknad 1)

5.1.3

Angir dato for når det medisinske utstyret ble
produsert.

Type BF koblet del

IEC 60417
(Merknad 2)

5333

For å identifisere en type BF koblet del som
samsvarer med IEC 60601-1.

Katalognummer

ISO 15223-1
(Merknad 1)

5.1.6

Angir produsentens katalognummer slik at det
medisinske utstyret kan identifiseres.

Serienummer

ISO 15223-1
(Merknad 1)

5.1.7

Angir produsentens serienummer slik at et
spesifikt medisinsk utstyr kan identifiseres.

Beskrivelse

Modellnummer

IEC 60417
(Merknad 2)

6050

For å identifisere modellnummeret eller
typenummer til et produkt. Ved bruk av dette
symbolet skal modellnummer eller
typenummer til produktet også være sammen
med dette symbolet.

Temperaturgrense

ISO 15223-1
(Merknad 1)

5.3.7

Angir temperaturgrensene som det
medisinske utstyret trygt kan utsettes for.

Fuktighetsgrense

ISO 15223-1
(Merknad 1)

5.3.8

Angir fuktighetsområdet som det medisinske
utstyret trygt kan utsettes for.

Atmosfærisk
trykkbegrensning

ISO 15223-1
(Merknad 1)

5.3.9

Angir området for atmosfærisk trykk som det
medisinske utstyret trygt kan utsettes for.

Skjørt, håndter
forsiktig!

ISO 15223-1
(Merknad 1)

5.3.1

Angir at det medisinske utstyret kan knuses
eller skades hvis det ikke håndteres forsiktig.

For å angi tilkobling og frakobling fra
strømnettet, i det minste for strømbrytere
"PÅ"/"AV"
IEC 60417
5010
eller stillingene til disse, og alle de tilfeller
(trykknapp)
(Merknad 2)
hvor det gjelder sikkerhet. Alle posisjoner,
"PÅ" eller "AV" er en stabil posisjon.
Forsiktig: Føderal lov (USA) begrenser salg av
Reseptpliktig
Ikke aktuelt
Ikke aktuelt dette utstyret til salg av, eller på vegne av, en
lege.
Identifiserer et produkt som er underlagt EUSøppeldunk med
EN 50419
Ikke aktuelt direktivet 2012/19/EU om elektrisk og
kryss over
(Merknad 3)
elektronisk avfall (WEEE).
1ISO 15223-1:2016, Medisinsk utstyr – Symboler som brukes med merker på medisinsk utstyr, merking og
informasjon som skal leveres – Del 1: Generelle krav
2IEC 60417:2002 DB, Tegnsymboler til bruk på utstyr
3EN 50419:2006, Merking av elektrisk og elektronisk utstyr i samsvar med artikkel 11(2) i direktiv 2002/96/EF
(WEEE)
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Beskyttet
symbol

Beskrivelse
Anmerkning

Middels

Tilbake

Dypt

Linje

Beste
penetrasjon

Sirkel

Generell
avbildning

Slett

Beste
oppløsning

Tegnemeny

Søk

Zoom

Legg til

Tegn

Pasientmappe

Visk ut

DICOM

Slett
anmerkning

Kopier til

Øk forsterkning

Flytt

Reduser
forsterkning

Juster
forsterkning

Nær

Juster dybde

Gå til skann

Gå til pasient

Logg på

Logg av

Konfigurasjon

Hjelp

Start

Frys/
lås opp

Opptak

Innstillinger

Avslutt
undersøkelse

Lagre

Måling
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1. ADVARSLER OG FORSIKTIGHETSREGLER
1.1.

Biim Ultrasound-systemadvarsler

ADVARSEL:
• Bruk ikke systemet til andre formål enn til de som er angitt og uttrykkelig beskrevet av Biim Ultrasound. Bruk
av systemet til ikke-forskriftsmessige formål eller med ikke-kompatible apparater kan føre til materielle
skader eller alvorlige personskader.
• Forsøk ikke å endre, fjerne, overstyre eller omgå sikkerhetsinnretninger eller funksjoner til Biim Ultrasoundproben eller Biim Ultrasound-applikasjonen på andre måter. Å tukle med sikkerhetsfunksjonene kan føre til
materielle skader eller alvorlige personskader.
• Brukere har ikke tillatelse til å endre dette utstyret. Endringer, modifiseringer og/eller tillegg på systemet må
bare utføres av Biim Ultrasound eller tredjepart uttrykkelig autorisert av Biim Ultrasound for denne oppgaven.
Slike endringer eller tillegg må overholde alle gjeldende lover og bestemmelser som gjelder lokalt samt beste
teknisk praksis.
• Bruk ikke systemet på produkter som ikke gjenkjennes av Biim Ultrasound-applikasjonen.
• Bruk bare Biim Ultrasound-systemet hvis du forstår sikker og riktig bruk av dette.
• Ikke bruk dette utstyret med mindre du har fått passende opplæring og forstår hvordan det betjenes og
funksjonene.
• Bare bruk dette utstyret til bruksområder du har fått opplæring i for trygg og effektiv bruk. Ikke bruk dette
utstyret hvis du ikke vet hvordan eller tviler på din egen evne til å betjene systemet trygt og effektivt.
• Bruk et lovlig markedsført sterilt probeovertrekk og steril gel for klinisk anvendelse på slimhinner, ikke-intakt
hud eller normalt sterilt vev (f.eks. biopsiprosedyrer, kanyleveiledning etc.).
• Probeovertrekket kan inneholde naturgummilateks. Overtrekkene kan forårsake allergiske reaksjoner hos
enkelte personer. Se avsnitt 1.3, Medisinsk advarsel om lateks fra FDA, for mer informasjon.
• Bruk et sterilt overtrekk på visningsenheten eller bruk en annen metode for å beholde steriliteten under all
interaksjon med visningsenheten for kliniske bruksområder med kontakt med slimhinner, ikke-intakt hud eller
normalt sterilt vev (f.eks. biopsiprosedyrer, kanyleveiledning etc.).
• Dette utstyret er ment for bruk av helsepersonell som har fått egnet opplæring.
• Inspiser proben, batteriet og batteriladeren samt visningsenheten før bruk. Ikke bruk hvis utstyret har
sprekker, er oppfliset eller har annen synlig skade.
• Ikke bruk proben eller tilhørende visningsenhet eller tilbehør hvis det er kjent eller mistenkes at utstyret er
defekt eller feil konfigurert.
• For å hindre personskader eller potensielt farlige situasjoner bruk bare tilbehør som er godkjent eller levert av
Biim Ultrasound.
• Ikke bruk dette systemet hvis det er brennbare gasser eller anestesimiddel til stede. Det finnes ingen
påstander om at Biim-systemet er kompatibelt med AP/APG-miljøer som beskrevet i IEC 60601-1.
• Brukere er ansvarlige for bildekvalitet og diagnose.
• For å unngå fare for brannskader ikke bruk transduceren med høyfrekvent kirurgisk utstyr. En slik fare kan
oppstå hvis den høyfrekvente kirurgiske nøytralelektrodetilkoblingen er defekt.
• Installer og bruk Biim-systemet i henhold til retningslinjene for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC).
• Brukere er ansvarlige for å overholde institusjonens sikkerhetsregler når det gjelder bruk av trådløst utstyr og
tilkobling til lokale nettverk.
• Bruk av bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr kan påvirke driften av medisinsk utstyr.
• Ikke bruk hvis det er funksjonsfeil på proben eller den tilhørende visningsenheten.
• For å sikre at visningsenheten fungerer korrekt må visningsenheten holdes trygg.
• Hvis det synes å være funksjonsfeil på proben, visningsenheten eller et annet tilbehør, stans all bruk
umiddelbart.
• Det anbefales å følge ALARA-prinsippet (As Low As Reasonably Achievable – Så lavt som rimelig kan oppnås)
for å minimere akustisk eksponering.

1.2.

Forsiktighetsregler for Biim Ultrasound-systemet

FORSIKTIGHETSREGLER:
• For å unngå skade må forsiktighet utvises ved håndtering, og unngå å miste Biim Ultrasound-proben eller
visningsenheten i gulvet. Hvis en av dem mistes i gulvet, ta dem ut av bruk til korrekt funksjon kan
verifiseres.
•

Unngå å slå proben mot harde overflater.
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1.3.

Medisinsk advarsel om lateks fra FDA

29. mars 1991, allergisk reaksjon på medisinsk utstyr som inneholder lateks
På grunn av rapporter om alvorlige allergiske reaksjoner på medisinsk utstyr som inneholder lateks (naturgummi),
anbefaler FDA helsepersonell til å identifisere lateksfølsomme pasienter og være forberedt på å behandle
allergiske reaksjoner omgående. Pasientreaksjoner på lateks strekker seg fra kontakturtikaria til systemisk
anafylakse. Lateks er en bestanddel i mange medisinske apparater, inkludert kirurgi- og undersøkelseshansker,
katetre, intubasjonsslanger, anestesimasker og kofferdammer.
Antallet rapporter om allergiske reaksjoner på medisinsk utstyr som inneholder lateks som FDA har mottatt har
økt i det siste. En type klystertupp med lateksmansjett ble nylig tilbakekalt etter at flere pasienter døde som følge
av anafylaktiske reaksjoner under bariumklysterprosedyrer. Flere rapporter om lateksfølsomhet er også funnet i
medisinsk litteratur. Gjentatt eksponering for lateks både i medisinsk utstyr og i andre forbrukerprodukter kan
være en del av årsaken til at prevalensen av lateksfølsomhet tilsynelatende øker. For eksempel er det rapportert
at 6-7 % av kirurgisk personell og 18-40 % av pasienter med spina bifida er lateksfølsomme.
Det virker som om proteinene i selve lateksen er den primære kilden til de allergiske reaksjonene. Selv om det
ikke er kjent hvor mye protein som med sannsynlighet kan forårsake alvorlige reaksjoner, arbeider FDA med
produsentene av medisinsk utstyr som inneholder lateks for å gjøre proteinnivåene i produktene så lave som
mulig.
FDAs anbefalinger til helsepersonell når det gjelder dette problemet er som følger:
•

•

•
•
•

Når du skriver ned historikken til pasientene, spør om lateksfølsomhet. For kirurgiske og radiologiske
pasienter, spina bifida-pasienter og helsepersonell er denne anbefalingen spesielt viktig. Det kan være
nyttig å spørre om kløe, utslett eller tungpustethet etter bruk av latekshansker eller oppblåsing av en
lekeballong. Pasienter med positiv historikk bør merkes i journalen.
Hvis lateksfølsomhet mistenkes, vurder bruk av utstyr laget av andre materialer, f.eks. plast. F.eks. kan
helsepersonale bruke hansker uten lateks over en latekshanske hvis pasienten er følsom. Hvis både
helsearbeideren og pasienten er følsomme kan det brukes tre hansker, med en latekshanske i midten.
(Latekshansker merket "Hypoallergenic" (hypoallergiske) kan ikke alltid forhindre bivirkninger.)
Ved bruk av legemidler som inneholder lateks, spesielt når lateks kommer i kontakt med slimhinner, vær
oppmerksom på muligheten for en allergisk reaksjon.
Hvis en allergisk reaksjon oppstår og lateks mistenkes som årsak, informer pasienten om en mulig
lateksfølsomhet og vurder en immunologisk utredning.
Rådfør pasienten til å fortelle om en eventuell kjent lateksfølsomhet til helsepersonell og akuttpersonell
før han/hun gjennomgår medisinske prosedyrer. Vurder å råde pasienter med alvorlig lateksfølsomhet til
å bruke et medisinsk identifikasjonsarmbånd.

FDA ber helsepersonell om å rapportere tilfeller av bivirkninger av lateks eller andre materialer som brukes i
medisinsk utstyr (se FDA Drug Bulletin fra oktober 1990). For å rapportere en hendelse ta kontakt med FDAs
program for problemrapportering, MedWatch, på 1-800-332-1088, eller på Internett:
www.fda.gov/Safety/MedWatch/
For en enkelt kopi av en referanseliste om lateksfølsomhet, skriv til: LATEX, FDA, HFZ-220, Rockville, MD 20857.

1.4.

Restrisiko

For å kontrollere risiko forbundet med bruk av Biim Ultrasound-systemet må brukeren følge bruksanvisningen.
Spesielt må instruksene for å kontrollere krysskontamineringsfarene følges: når og hvordan rengjøre og
desinfisere proben, og korrekt bruk og avhending av overtrekkene. Se følgende avsnitt i denne veiledningen for
disse spesifikke anvisningene:

•

6.2 Oppsett for sterile prosedyrer

•

6.8 Avslutte, opprydding

•

7 RENGJØRING OG DESINFEKSJON
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2. OVERSIKT
2.1.

Beskrivelse av utstyret i Biim Ultrasound-systemet

Biim Ultrasound-systemet er bærbart utstyr som viser 2D-ultralydbilde i sanntid. Det er tilpasset bruksområder
med vaskulær tilgang. Biim Ultrasound-proben kommuniserer med en visningsenhet (kompatibelt nettbrett eller
telefon). Bildet innhentes etter nedlasting av Biim Ultrasound-appen og tilkobling av visningsenheten via Wi-Fi til
proben. Appen er tilpasset for å sikre effektiv arbeidsflyt, prosedyredokumentasjon og verktøy for karmåling.

2.2.

Indikasjon for bruk av Biim Ultrasound-system

Biim Ultrasound-systemet er ment for diagnostisk ultralydavbilding av menneskekroppen. Spesifikke kliniske
bruksområder omfatter:
•
•
•
•
•

Muskel-skjelett (konvensjonell og overfladisk)
Kanyleveiledning
Pediatrisk
Perifert kar
Små organer (bryst, tyroidea, paratyroidea, testikler)

2.3.

Tilbehør kompatibelt med Biim Ultrasound-systemet, reservedeler
og tredjepartsutstyr

Advarsel:
•

For å hindre personskader eller potensielt farlige situasjoner bruk bare tilbehør som er godkjent eller
levert av Biim Ultrasound.

Biim Ultrasound-systemet er kompatibelt med følgende tilbehør:
•
•

Probeholder, Biim Ultrasound P001154
Festebrakett for probeholder, Biim Ultrasound P001171. For bruk med Biim Ultrasound-probeholder og
GCX Solutions-klemme.

Følgende reservedeler er tilgjengelige for Biim Ultrasound-systemet:
• Batterilader (USA), Biim Ultrasound P001129
• Batterilader (UK), Biim Ultrasound P001197
• Batterilader (EU), Biim Ultrasound P001198
• To ekstra batterier, Biim Ultrasound P001127
Følgende tredjepartsutstyr er tilgjengelig for Biim Ultrasound-systemet:
Merknad: Følgende gjenstander er ikke produsert av Biim Ultrasound. For informasjon om hvordan bestille Biimkompatibelt tredjepartsutstyr besøk Biim Ultrasounds nettside, biimultrasound.com.
• For permanent montering av P001154-probeholderen til vognen som er angitt nedenfor, kjøp også:
o Klemme, GCX Solutions SL-0007-04
• Nettbrett, følgende nettbrett støttes:
o Apple iPad Air 2, iPad 5. og 6. generasjon
o Samsung Galaxy Tab S2 og S3
• Vogn og nettbrettholder GCX Solutions BIM-0001-60-stativ med et av følgende nettbrettdeksler:
o Til Apple iPad Air 2, iPad 5. og 6. generasjon: ArmorActive Evolve
o Til Samsung Galaxy Tab S2 eller S3: PadHoldr FIT GT 9.7
• Telefon, følgende telefoner støttes:
o Apple iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus og iPhone X
o Samsung Galaxy S8+ (amerikansk/kanadisk versjon)
• Sterilt overtrekk for nettbrett, Preferred Medical Products IP-1409-S
Biim Ultrasound brukerveiledning
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•
•

Sterilt overtrekk for Biim Ultrasound-probe, CIVCO 610-1212 Transducerdeksel
Ultralydgel: Parker Laboratories Aquasonic® 100, Aquasonic Clear® eller SCAN® Ultrasound Gel

Biim Ultrasound brukerveiledning
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3. Biim ULTRASOUND-proben
3.1.

Oversikt over Biim Ultrasound-proben

Figuren nedenfor viser hovedegenskapene til Biim Ultrasound-proben.
Batteriromdeksel

Batteriromdeksel

Reduserer
bildedybden
Fryser
bildet

Lagrer et
fryst bilde
Øker
bildedybden
Orienterings
markør

Orienteringsmarkør

Bak

Foran

Lås til
batteriromdeksel

Strømindikatorlampe

På/av-knapp

Biim Ultrasound brukerveiledning

10

3.2.

Kontrollknapper på Biim Ultrasound-proben

Proben har fire kontrollknapper som vist på figuren under. Knappene lar deg utføre følgende funksjoner uten å
bruke berøringsskjermen på visningsenheten:

Reduserer
bildedybden
Fryser
bildet

Lagrer et fryst
bilde
Øker
bildedybden

Foran
I tillegg til hovedfunksjonene som er vist i figuren, finnes det noen ekstra funksjoner som er tilgjengelige ved bruk
av kontrollknappene. Disse omfatter:
•
•
•

Frysknappen kan også brukes til å bekrefte meldinger og til å gå til skanneskjermen fra startskjermen.
Opp- og ned-pilene kan brukes til å justere forsterkningen når den er aktivert som beskrevet i avsnitt
5.4.2.
Opp- og ned-pilene kan brukes til å gå gjennom Cineloop når det er aktivert som beskrevet i avsnitt 5.4.2

Biim Ultrasound brukerveiledning
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3.3.

Indikatorlampe

Indikatorlampen viser batteriladingen og tilkoblingsstatusen mellom proben og visningsenheten. Indikatorlampen
er ved siden av på/av-knappen, som vist i figuren under. Batteriladestatusen indikeres i starten når proben slås
på. Når proben er påslått, erstattes batteristatusen av tilkoblingsstatusen.

Strømindikatorlampe
På/avknapp
3.3.1. Batteristatusen til proben
Den første fargen til strømindikatorlampen angir batteristatusen. Hvis proben er avslått og du bare ønsker å se
batteriladestatusen, trykk kort på på/av-knappen. Indikatorlampen vil vise en av følgende:
Kontinuerlig grønt

Batteriet er nesten fulladet (>70 %)

Kontinuerlig gult

Batteriet er delvis ladet (>30 % og <70 %)

Kontinuerlig rødt

Batteriladingen er lav (<30 %)

Blinkende rødt

Batteriladingen er kritisk (<10 %)

Den samme informasjonen vises når proben slås på.

3.3.2. Tilkoblingsstatusen til proben
Etter at proben er ferdig med oppstartsprosedyren, viser indikatorlampen tilkoblingsstatusen mellom proben og
visningsenheten som følger:
Kontinuerlig grønt

Proben er tilkoblet og visningsenheten viser avbildningsskjermen, i sanntid eller
fryst.

Blinkende grønt

Proben er koblet til visningsenheten, men ikke avbildning. Hvis proben ikke
brukes på 10 minutter, vil den automatisk fryses og skifte fra kontinuerlig grønt
til blinkende grønt. Hvis den ikke brukes på nye 20 minutter, vil den slås av.

Blinkende gult

Proben har enda ikke etablert en Wi-Fi-tilkobling med visningsenheten.

Kontinuerlig gult

Proben leter etter den beste kanalen, på brukerforespørsel eller under oppstart
hvis automatisk Wi-Fi-skanning er konfigurert. Se avsnitt 5.4.6.

Kontinuerlig rødt

Proben fungerer ikke og bør startes på nytt.
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3.4.

Sett inn eller skift probebatteri

Figurene under viser låsen for å åpne batteriromdekselet. Skyv låsen mot på/av-knappen for å låse opp og åpne
batteriromdekselet.

Lås

På/avknapp
For å sette inn batteriet skyv batteriet forsiktig helt inn i batterirommet og trykk det opp for å feste batteriet. Sikre
batteriromdekselet ved å skyve låsen bort fra på/av-knappen.

Batteri

Batteriet er fjærbelastet, og det kan fjernes fra batterirommet ved å trykke batteritappen ned for å frigjøre det.

Biim Ultrasound brukerveiledning
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3.5.

Lade probebatteriet

Figuren nedenfor viser batteriladeren. Indikatorlampen på laderen gir følgende informasjon når laderen er påslått
eller når batteriet settes inn i laderen:
Kontinuerlig grønt

Batteriet er fulladet og kan tas ut av laderen og brukes.

Kontinuerlig
oransje

Riktig batteri er satt inn og lader.

Blinkende rødt

Batterigjenkjenningsfase.

Kontinuerlig rødt

Ikke noe batteri er satt inn, batteri for varmt/kaldt, lader for varm,
overspenning i batteri, tidsavbruddsfeil i batteriladerens tidtaker eller for lav
inngangsspenning.

FORSIKTIG: Bruk bare Biim Ultrasound-autoriserte batterier og ladere. Unnlatelse av å gjøre dette kan føre til at
systemet ikke virker, og kan annullere garantien.

Batterirom

LED på batterilader

For generell batterisikkerhet overhold følgende:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ikke demonter eller åpne batteriet.
Hold batteriet borte fra varme og ild og ikke oppbevar i direkte sollys.
Ikke kortslutt et batteri.
Ikke lagre batteriet på en måte som kan føre til kortslutning.
La batteriet være i originalemballasjen til det er klart for bruk.
Unngå å miste batteriet i bakken eller å slå på det.
Hvis batteriet lekker, ikke la væsken komme i kontakt med huden. Hvis batterivæske kommer i kontakt
med hud eller slimhinner, skyll umiddelbart med vann. Følg rådene til batteriprodusenten når det gjelder
hva som skal gjøres.
Bruk bare Biim-levert lader til å lade Biim-batteriene.
Pass på å sette batteriet inn i riktig retning i Biim Ultrasound-proben eller laderen.
Ikke bruk et batteri eller en lader som ikke er godkjent av Biim.
Hold batteriet borte fra barn.
Pass på at batteriet er tørt og rent.
Pass på å lade batteriene før bruk.
Ikke bruk Biim-batteriet til annet utstyr eller andre bruksområder.
Ta batteriet ut av utstyret når det ikke er i bruk.
For å forlenge batteriets levetid ikke lagre Biim-batteriet fulladet i mer enn én måned, og ikke lagre det i
mer enn ett år uten å lade det.
Følg alle lokale lover og krav angående korrekt avhending eller resirkulering av batteriet.

Biim Ultrasound brukerveiledning
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4. APP-INSTALLASJON OG PROBEKONFIGURERING
Biim Ultrasound-proben betjenes ved bruk av et kompatibelt nettbrett eller en telefon (visningsenhet) listet opp i
avsnitt 2.3. Før Biim Ultrasound-systemet kan brukes, må Biim Ultrasound-appen lastes ned på visningsenheten.

4.1.

Oppsett av nettbrett eller telefon

VIKTIG: For å holde dataene dine trygge bruk alltid sterke passord og passkoder, og bytt dem ofte. Dette er viktig
når du låser utstyret (se avsnitt 4.1.1 og 4.1.2), når du konfigurerer en pasientdatabase (se avsnitt 4.3), og når du
konfigurerer en Wi-Fi-tilkobling til proben (se avsnitt 5.4.6).
For å gi den beste opplevelsen anbefaler Biim at du bruker din visningsenhet bare til avbildning og fjerner alle
uvesentlige apper.

4.1.1. Last appen ned fra App Store eller Google Play
Biim Ultrasound-appen er tilgjengelig i Apples App Store eller i Google Play. Se i App Store eller Google Play for
instruksjoner om hvordan du laster ned en app. Søk etter appen på begge stedene. Når den er installert på
visningsenheten, vil Biim Ultrasound-appikonet vises på skjermen til visningsenheten.

Når du installerer eller oppdaterer appen, vil du også få den nyeste fastvaren til proben.
VIKTIG: For å sikre kontinuerlig sikkerhet bør du regelmessig koble deg til Internett og oppdatere både appen og
programvaren til visningsenhetens operativsystem (når oppdateringer er tilgjengelige).

4.1.2. Konfigurasjon av visningsenheten
Biim anbefaler følgende innstillinger for visningsenheten.
For Apple iPad-visningsenheter:
1. Fra Innstillinger, Tilkoblinger, aktiver Wi-Fi.
2. Fra Innstillinger, Generelt, Tastatur:
a. Aktiver automatisk store bokstaver
b. Deaktiver autokorrigering
c. Aktiver snarveier
d. Deaktiver foreslått tekst
e. Aktiver delt tastatur
3. Deaktiver eller avinstaller alle applikasjoner som kan starte automatisk under en undersøkelse og skjule
ultralydbildet. Typiske applikasjoner inkluderer innkommende samtaler, Skype og FaceTime.
4. Fra Innstillinger, iTunes og App Store, Automatiske nedlastinger, aktiver Oppdateringer.
5. Gjør utstyret mer sikkert.
a. Under innstillinger, Touch ID og Passord, velg Slå på passord, velg Alternativer for passord, velg
Egendefinert alfanumerisk kode og angi et sterkt passord.
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For Samsung Galaxy-visningsenheter:
1. Fra Innstillinger, Wi-Fi, påse at Wi-Fi er aktivert.
2. Installer Adobe Acrobat Reader-applikasjonen for beste visning av brukerveiledningen.
3. Deaktiver eller avinstaller alle applikasjoner som kan starte automatisk under en undersøkelse og skjule
ultralydbildet. Typiske applikasjoner inkluderer innkommende samtaler og Skype.
4. Velg Innstillinger, Apper, Biim Ultrasound, Tillatelser og aktiver Lagring hvis du ønsker å kunne kopiere
ultralydbilder til ditt bildegalleri.
5. Gjør utstyret mer sikkert. Velg Låseskjerm og sikkerhet.
a. Velg Skjermlåstype, og velg et sterkt passord.
b. Slå av Ukjente kilder.
c. Velg Sikker oppstart og angi at et passord kreves ved oppstart.
d. Velg Andre sikkerhetsinnstillinger og aktiver aktiv Knox-beskyttelse.

4.2.

Berøringsskjermkontroller

Alle funksjoner og kontroller kan velges ved å trykke på det tilsvarende ikonet på visningsenhetens
berøringsskjerm.

4.3.

Oppstartsmeny og installasjon for første gang

Første gangen Biim Ultrasound-appen startes viser Veiviser for oppstart valg av språk som vist nedenfor:
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Etter valg av språk vises følgende velkomstmelding:

Veiviseren for oppstart lar deg gjøre følgende:
1.

Velge et pasientdatapassord. Valg av et passord beskytter pasientinformasjonen slik at enhver
pasientinformasjon som lagres på visningsenheten bare kan vises ved bruk av det korrekte passordet.
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2.

Påse at proben er koblet til visningsenheten via Wi-Fi. Wi-Fi-passordet er "biimeasy" til det endres, som
beskrevet i avsnitt 5.4.6.

3.
Endre probenavnet.
Probenavnet kan bestå av bokstaver og tall.

Biim Ultrasound brukerveiledning
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5. STARTSKJERMEN
Etter at du har fullført veiviseren for oppstart for første gang, vises følgende STARTSKJERM:
Viser Wi-Fi-tilkoblingsstatusen

Viser ladingen av Biim-batteriet

Åpner skanneskjerm
Viser INGEN PROBE hvis
ingen probe er tilkoblet

Navn på tilkoblet Biim-probe

Åpner skjerm for inntasting
og gjennomgang av pasientdata

Logge inn i / ut av pasientdatabasen

Åpner Biim-brukerveiledningen

Viser flere kontroller for å
konfigurere Biim-systemet

5.1.

Ikon for KOBLE TIL PROBE / GÅ TIL SKANN

Dette ikonet kan vise en av tre ulike meldinger avhengig av tilkoblingen til proben.
GÅ TIL SKANN indikerer at Biim-proben er koblet til visningsenheten og en ultralydskanning kan startes ved å
klikke på ikonet. Ved å velge ikonet GÅ TIL SKANN åpnes ultralydskanneskjermen og lar deg utføre en skanning.
Navnet til Biim Ultrasound-proben som er tilkoblet via Wi-Fi-tilkoblingen vises under ikonet GÅ TIL SKANN.
MERKNAD: Skanneskjermen vil også åpnes ved å trykke på Frys-knappen på proben.
Hvis ingen probe er tilkoblet visningsenheten via Wi-Fi, vises INGEN PROBE eller KOBLE TIL PROBE på
STARTSKJERMEN istedenfor GÅ TIL SKANN. Hvis Biim Ultrasound-appen er brukt tidligere med en Biim-probe,
vises KOBLE TIL PROBE over navnet til den sist tilkoblede proben. Applikasjonen vil forsøke å koble til den proben
når ikonet trykkes på. INGEN PROBE vil vises hvis appen ikke har vært tilkoblet før. I dette tilfellet kan Wi-Fitilkoblingen etableres ved bruk av Wi-Fi-innstillingene på visningsenheten.

Se avsnitt 6, BETJENING AV Biim ULTRASOUND-SYSTEMET, for detaljer om ultralydskanneskjermen.
Biim Ultrasound brukerveiledning
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5.2.

Ikonet GÅ TIL PASIENT

Ved å velge ikonet GÅ TIL PASIENT kan du taste inn, redigere eller slette pasientinformasjon, velge
undersøkelsestype og hente opp lagrede bilder.

5.2.1. Fanen PASIENT
Fanen PASIENT er standardvisning når du velger ikonet GÅ TIL PASIENT. Ved å velge Ny pasient kan du taste inn
pasientidentifiserende informasjon. Velg LAGRE for å lagre informasjonen eller SLETT for å tømme alle
pasientinformasjonsfeltene. Når du velger LAGRE vises pasientens navn i arbeidslisten på venstre side av
skjermen.
Hvis du velger en pasient i arbeidslisten vises pasientinformasjonen. Ved å velge SKANN åpnes skanneskjermen,
og pasientens navn vises i informasjonslinjen øverst i bildet. Dataene kan redigeres ved å velge REDIGER.
Pasientinformasjonen kan slettes ved å velge ikonet SLETT.
Hvis bilder allerede er lagret for denne pasienten, vises miniatyrbilder av de lagrede dataene på bunnen av
skjermbildet.

Miniatyrbilder
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5.2.2. Fanen UNDERSØKELSESTYPE
Ved å velge fanen UNDERSØKELSESTYPE kan du velge fra en av flere fabrikkprogrammerte
undersøkelseskonfigurasjoner. Disse konfigurasjonene har unike basisinnstillinger for forsterkning, dybde,
bildekvalitet og specklenivå. Disse parametrene kan endres under skanning ved behov.

Egne tilpassede undersøkelsesinnstillinger kan også designes og lagres. Følgende innstillinger kan justeres:
• Forsterkning: Bruk glidebryteren til å øke eller redusere standard lysstyrke på bildet.
• Dybde: Bruk glidebryteren til å velge fra tre tilgjengelige innstillinger for bildedybde (NÆR, MIDDELS,
DYPT).
• Bildekvalitet: Bruk glidebryteren til å velge fra de tre tilgjengelige innstillingene for bildeoppløsning (PEN,
GEN, RES).
• Specklenivå: Velg ønsket specklereduksjonsnivå (Lav, Middels, Høy). MERKNAD: Høy er ikke tilgjengelig
på Samsung Tab S2-nettbrett.
Du kan deretter lagre den nye undersøkelsestypen ved å velge LAGRE SOM. Du kan deretter merke
konfigurasjonen for de nye undersøkelsesinnstillingene. Konfigurasjonen for de nye undersøkelsesinnstillingene
legges til alternativene for undersøkelsestype.
Ved å velge SKANN åpnes skanneskjermen uten å lagre de nye innstillingene.
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5.2.3. Fanen FORHÅNDSVISNING
Ved å velge fanen FORHÅNDSVISNING kan du velge pasientmapper for gjennomgang, sende bilder til en tilkoblet
DICOM-server, eller kopiere eller sende bilder til en annen mappe på visningsenheten.
Skjermen viser mapper merket med pasientens navn. Hvis ingen pasientinformasjon angis, lagres mappen i en
mappe som kalles Umerket. Man kan søke i mapper ved å velge søkeikonet og angi søkebegrepet.
Mapper kan organiseres etter nyeste eller etter navn ved å velge tilsvarende ikon. For å åpne en pasientmappe
trykk på ønsket mappe.
Når pasientmappen åpnes viser skjermen mapper merket med datoene for undersøkelsene av pasienten.

Når undersøkelsesmappen åpnes viser skjermen miniatyrbildene til bildene som er lagret i mappen som vist
under. Ved å trykke på et miniatyrbilde åpnes bildet eller videoklippet.
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Bruk ikonet VELG for å velge bildet som skal sendes til en DICOM-server, kopieres eller flyttes. Velg deretter alle
bilder du ønsker å påvirke. Kontrollene under er tilgjengelige når bildene er valgt:

•

DICOM: Ved å velge denne kontrollen sendes utvalgt stillbilder til en DICOM-server som kommuniserer
med Biim-systemet. MERKNAD: Bare stillbilder kan flyttes til DICOM-serveren. Videoklipp kan ikke
overføres med denne kontrollen.

Velg SEND for å overføre bildene. Velg DICOM-INNSTILLINGER for å vise eller endre DICOM-innstillingene.
Bruk PASIENT for å vise tilgjengelige pasientfiler. I denne visningen er det mulig å inkludere eller utelukke
pasientdetaljer i det sendte bildet. Velg AVBRYT for å avbryte DICOM-overføringen.
•

KOPIER TIL: Ved å velge denne kontrollen kopieres bilder til visningsenhetens fotogalleri. Pasientdetaljer
kan inkluderes eller utelukkes i de kopierte bildene. MERKNAD: Personvern for pasienthelseinformasjon
skal bevares ved å fjerne pasientdetaljer når du kopierer bilder til et usikkert nettbrett.

•

FLYTT: Ved å velge denne kontrollen flyttes utvalgte bilder eller videoer til en annen pasientmappe. Velg
mappen som skal motta bildene fra listen som vises på skjermen.

Velg FLYTT for å flytte de valgte bildene. Velg AVBRYT for å avbryte overføringen.
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5.3.

Ikonet for INNLOGGING/UTLOGGING

Personvernregler krever at utstyr som lagrer beskyttet helseinformasjon skal være passordbeskyttet. Ikonet
LOGG IN/UT lar deg logge inn eller logge ut av databasen for pasientinformasjon.
Hvis du ikke har logget inn, står det LOGG INN på ikonet. Ved å velge LOGG INN kan du logge inn på Biimsystemet, som lar deg vise pasientinformasjon og tilhørende bilder. Det er mulig å skanne uten å logge inn. Men
eventuelt lagrede bilder eller videoklipp lagres i en mappe som heter Umerket.
Hvis du har logget inn, står det LOGG UT på ikonet. Ved å velge LOGG UT logges du ut av Biim-systemet og
forhindrer tilgang til pasientdata. Data som tidligere er lagret på systemet beholdes når du logger ut.
Etter en periode uten aktivitet, logger Biim-systemet deg ut automatisk. Denne perioden på 10 til 60 minutter kan
velges i skjermbildet KONFIGURASJON Generelle innstillinger beskrevet i avsnitt 5.4.1.

Logge inn/ut i pasientdatabasen
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5.4.

Ikonet KONFIGURASJON

Ikonet KONFIGURASJON tar deg til forskjellige skjermbilder, og alle har et sett med kontroller som lar deg
konfigurere Biim-systemet.

5.4.1. Generelle innstillinger
Skjermen Generelle innstillinger er den første skjermen som vises når du velger ikonet KONFIGURASJON.
Generelle innstillinger-skjermen lar deg justere følgende kontroller:
• Institusjonsnavn: Dette er en valgfri innstilling som lar deg skrive inn navnet på institusjonen. Dette vises i
informasjonslinjen øverst på skanneskjermen.
• Lengde på videoopptak: Bruk denne kontrollen til å angi lengden, i sekunder, som brukes når systemet
tar opp en videosløyfe når ikonet OPPTAK velges (bare tilgjengelig i Apples visningsenheter). Vær
oppmerksom på at lengre videosløyfer bruker mer av visningsenhetens minne enn kortere videosløyfer.
• Tidtaker for utlogging: Bruk denne kontrollen til å angi antall minutter med inaktivitet før systemet logger
deg ut automatisk.
• Gjenopprett fabrikkinnstillinger: Ved å velge ikonet GJENOPPRETT INNSTILLINGER gjenopprettes
systeminnstillingene til de originale innstillingene som var da utstyret ble sendt fra fabrikken. Bruk denne
kontrollen bare dersom du ønsker å endre alle kontrollene.
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5.4.2. Innstillinger for brukervennlighet
Innstillinger for brukervennlighet-skjermen viser følgende kontroller:
• Tastepanel på venstre side:
o PÅ — kontrollikonet på skanneskjermen vises på venstre side av skjermen.
o AV — ikonene vises på høyre side av skjermen.
• Vis beskrivelsen under tasteikonet:
o PÅ — viser beskrivende tekst under ikonet.
o AV — skjuler den beskrivende teksten.
• Vis oppstartsveiviseren.
o PÅ — viser veiviseren for oppstart.
o AV — skjuler veiviseren for oppstart.
• Automatisk skjuling av bildeinnstillingene:
o PÅ — skjuler bildeinnstillingskontrollene på skanneskjermen etter 7 sekunder.
o AV — holder bildeinnstillingskontrollene vist på skanneskjermen til INNST.-ikonet
(INNSTILLINGER) velges.
• Senterlinje for bilde:
o PÅ — viser senterlinjen på skanneskjermen.
o AV — skjuler senterlinjen på skanneskjermen.
• Vis liste over bilder som er lagret i denne økten:
o PÅ — viser listen over lagrede bilder på skanneskjermen.
o AV — skjuler listen over lagrede bilder på skanneskjermen.
• Bruk gest for å kontrollere forsterkning og dybde:
o PÅ — aktiverer sveip til venstre/høyre for å styre forsterkning og opp/ned for å styre dybde på
skanneskjermen. Panorering av bilde krever at du sveiper det med to fingre. Denne
innstillingen anbefales ved bruk av en smarttelefon i stedet for et nettbrett.
o AV — deaktiverer sveiping for å styre forsterkning og dybde på skanneskjermen. Panorering av
bildet kontrolleres ved å sveipe, og forsterkning og dybde kontrolleres med INNST.-ikonet
(INNSTILLINGER) på skanneskjermen.
• Aktivere forsterkningskontroll fra proben:
o PÅ — aktiverer forsterkningskontroll fra proben med et langt tastetrykk på opp- og nedknappene.
o AV — deaktiverer forsterkningskontroll fra proben.
• Aktivere rulling i Cineloop fra proben:
o PÅ — aktiverer Cineloop-rulling fra proben med et tastetrykk på opp- og ned-knappene.
o AV — deaktiverer Cineloop-rulling fra proben.
• Aktiver fargelegging av bilde:
o PÅ — viser ultralydbilde i blå nyanser.
o AV — fjerner fargingen i blått.
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5.4.3. Fargeinnstillinger
Skjermen Fargeinnstillinger lar deg velge farger for målinger, anmerkninger og frihåndstegning. Du kan velge
blant seks farger.

5.4.4. Pasientinnstillinger
Pasientinnstillinger-skjermen gjør det mulig for deg kun å endre passord eller å tilbakestille pasientdata og
passord.
FORSIKTIG: Å tilbakestille pasientdata og passord permanent sletter alle tilknyttede pasientbilder og data fra
visningsenhetens minne. De slettede dataene eller bildene KAN IKKE gjenopprettes.
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5.4.5. DICOM-innstillinger
DICOM-innstillinger-skjermen gjør det mulig for deg å konfigurere tilkoblinger til DICOM-enheter. Det anbefales at
DICOM-innstillingene konfigureres i samråd med den lokale DICOM-administratoren. Du er ansvarlig for riktig
konfigurasjon av DICOM-innstillingene for å tillate kommunikasjon mellom Biim-systemet og det tiltenkte DICOMmålet. Biim Ultrasound påtar seg intet ansvar for konfigurasjonen av DICOM-innstillingene.
Filene formateres i henhold til DICOM-standarden (Digital Imaging and Communications in Medicine). DICOMsamsvarserklæringen finner du på Biim Ultrasounds nettsted, biimultrasound.com.
DICOM-innstillinger-skjermen viser følgende kontroller:
• DICOM-innstillinger: Velg fra tidligere lagrede DICOM-servernavn.
• Navn: Angi navnet til DICOM-serveren.
• Lokal-AETitle Lokal applikasjonsenhetstittel eller Lokal-AETitle er en unik identifikator som brukes til å
identifisere en DICOM-applikasjon for andre DICOM-applikasjoner i nettverket. AE-tittelen har normalt
tall og bare store bokstaver.
• Fjern-AETitle: Ekstern applikasjonsenhetstittel eller Fjern-AETitle er den eksterne DICOM-noden eller
serveren som Biim-systemet kommuniserer med.
• Serveradresse: Dette er IP-adressen til DICOM-serveren.
• Port: Denne identifiserer DICOM-grensesnittporten.
• TLS-sikkerhet: Transport Layer Security eller TLS security er en DICOM-sikkerhetsstandard.
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5.4.6. Probeinnstillinger
Probeinnstillinger-skjermen gjør det mulig for deg å endre konfigurasjonen til den trådløse nettverkstilkoblingen
på proben. Når du mottar Biim Ultrasound-proben fra fabrikk, er standardinnstillingene:
Probenavn: Biim-<probeserienummer>
Wi-Fi-område: USA
Fungerende Wi-Fi-kanal: 1
Automatisk Wi-Fi-kanal skanning: PÅ
Wi-Fi-passord: biimeasy
Etter at du kobler til visningsenheten med standard nettverksinnstillinger, kan du endre alle disse innstillingene
med denne skjermen. Velg ikonet LAGRE for å lagre oppføringene.
VIKTIG: For å forbedre sikkerheten til ultralyddataene og styringen av proben anbefales det at du endrer
passordet. Ved å bruke det velkjente standardpassordet er Biim-systemet potensielt sårbart.
Hvis du glemmer Wi-Fi-passordet som du bruker til proben, kan du tilbakestille probens Wi-Fi-innstillinger til
standardverdiene ved å trykke Dybde opp og Dybde ned-knappene på proben samtidig som du trykker på/avknappen på proben.

VIKTIG: Hvis det finnes flere prober i samme området, skal de aktive Wi-Fi-kanalene konfigureres til ulike verdier
for å forhindre Wi-Fi-forstyrrelser. Hvis flere andre Wi-Fi-aktiverte enheter brukes på samme sted som proben,
minimeres Wi-Fi-forstyrrelsene ved å endre Wi-Fi-kanalen til en kanal som for tiden ikke brukes.
Automatisk Wi-Fi-kanalskann starter et Wi-Fi-kanalskann hver gang proben slås på. Dette skannet søker etter den
optimale kanalen for Wi-Fi-tilkoblingen. Denne prosessen tar ca. 30 sekunder. Hvis proben typisk brukes på
samme sted og det ikke er problemer med Wi-Fi-tilkoblingen, kan dette alternativet slås AV for å øke hastigheten
på proben.
Knappen START WI-FI SKANNING starter skanningen av Wi-Fi-kanaler. Alle Wi-Fi-kanaler som er tilgjengelige i den
valgte regionen kontrolleres. Basert på observert trafikk velges den mest optimale kanalen. Denne prosessen tar
ca. 30 sekunder og Wi-Fi-tilkoblingen til proben er deaktivert i løpet av denne tiden. Avhengig av Wi-Fiinnstillingene kan visningsenheten automatisk koble til proben igjen. Wi-Fi-tilkoblingen til proben kan manuelt
etableres ved bruk av Wi-Fi-innstillingene til visningsenheten ved behov. Denne funksjonen anbefales når en
advarsel om lav Wi-Fi-tilkoblingskvalitet er gitt.

5.4.7. Lisensinformasjon
Skjermen Lisensinformasjon viser informasjon om hvor lenge den sist brukte proben kan brukes uten å fornye
lisensen.
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5.4.8. Språkinnstillinger
Skjermen Språkinnstillinger gjør det mulig å velge språket i applikasjonen. Format for dato og klokkeslett kan
også endres. Knappen LAGRE bytter valgt språk.

5.4.9. Om-skjermen
Om-skjermen gir informasjon om systemets maskinvare og programvare. Denne skjermen har en kontroll for
oppdatering av probens programvare. Biims juridiske merknad kan også vises ved å velge ikonet JURIDISK.
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5.5.

Ikonet HJELP

Ved å velge ikonet HJELP åpnes en meny som lar deg vise Hurtigstartveiledning for Biim-systemet, denne
Brukerveiledning, eller ta kontakt med Biims Teknisk støtte via e-post. Velg ikonet TILBAKE for å gå tilbake til
START-siden.
SEND LOGGER laster opp Biims interne loggfiler til Biims støtte. Denne visningsenheten må være koblet til
Internett når dette gjøres.
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6. BETJENING AV Biim ULTRASOUND-SYSTEMET
Den grunnleggende arbeidsflyten i Biim-systemet er beskrevet under.

6.1.

Oppsett av visningsenheten og proben

1. Slå på visningsenheten som har Biim Ultrasound-appen, og aktiver appen.
2. Sett et fulladet batteri inn i Biim Ultrasound-proben, lukk og lås deretter batteriromdekselet.
3. Slå på proben.
4. Påse at det finnes en Wi-Fi-tilkobling mellom proben og visningsenheten.
a.

Åpne Innstillinger på visningsenheten, påse at Wi-Fi er påslått på visningsenheten, og velg Biimproben fra Wi-Fi-alternativene. Standard passord er "biimeasy".

b.

Gå ut av Innstillinger på visningsenheten og åpne appen.

5. Sjekk batteristatusen til proben som vises på visningsenheten før oppstart av prosedyren.
6. Logg på systemet ved behov og angi pasientdata som ønsket.

6.2.

a.

Velg pasientnavn på Pasient-skjermen.

b.

Velg undersøkelsestype på Undersøkelsestype-skjermen.

Oppsett for sterile prosedyrer

Advarsel:
•

Bruk et lovlig markedsført sterilt probeovertrekk og steril gel for klinisk anvendelse som kan brukes på
slimhinner, ikke-intakt hud eller normalt sterilt vev (f.eks. biopsiprosedyrer, kanyleveiledning etc.).

•

Bruk et sterilt overtrekk på visningsenheten eller bruk en annen metode for å beholde steriliteten under
all interaksjon med visningsenheten for kliniske bruksområder med kontakt med slimhinner, ikke-intakt
hud eller normalt sterilt vev (f.eks. biopsiprosedyrer, kanyleveiledning etc.).

•

Bruk av overtrekk endrer ikke behovet for anbefalt rengjøring og desinfeksjon etter hver bruk.

•

Probeovertrekket kan inneholde naturgummilateks. Overtrekkene kan forårsake allergiske reaksjoner
hos enkelte personer. Se avsnitt 1.3, Medisinsk advarsel om lateks fra FDA, for mer informasjon.

1. Plasser Biim Ultrasound-proben i probeholderen.
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2. Ta på sterile hansker og lag et sterilt felt.
•

Hvis du ikke skal bruke det sterile nettbrettovertrekket som beskrevet i neste trinn, kan det være
ønskelig å velge SKANN i Pasientdetaljer før oppsett av det sterile feltet.

3. Sett det sterile overtrekket på nettbrettet.
•

Det sterile nettbrettovertrekket anbefales alltid for sterile prosedyrer. Men hvis du skal ha en
assistent som betjener nettbrettet utenfor det sterile feltet, er det ikke behov for det sterile
nettbrettovertrekket.

4. Påfør ultralydgel på innsiden av probeovertrekket.
•

Pass på å bruke gel som er kompatibel med proben og klinisk bruksområde.

5. Mens steriliteten opprettholdes, plukk opp proben fra holderen med probeovertrekket, forsegl det sterile
probeovertrekket rundt proben, og plasser den i det sterile feltet. Ikke plasser en probe med overtrekk
tilbake i probeholderen siden holderen ikke er steril.
MERKNAD: Hvis en advarsel som f.eks. lavt probebatterinivå dukker opp under skanning, kan frysknappen på
proben brukes til å bekrefte advarselen uten å berøre visningsenheten.

6.3.

Skann

1. Velg SKANN i Pasientdetaljer.
•

Ved å velge SKANN starter en undersøkelse for den valgte pasienten og skanneskjermen, som
viser skannekontrollene og annen informasjon, åpnes. Under vises et eksempel:
Informasjonslinje
Pasientnavn

Dato

Probe

Biim-probebatteri

Orienteringsmarkør

Startskjerm
Undersøkelsestype

Institusjonsnavn

Oppløsning
Frys bilde
Videoopptak
Bildekontroller

Dybdeskala

Tasteepanel

Avslutter en
undersøkelse

Viser
konfigurasjonskontroller

2. Påfør ultralydgel på pasienten og/eller avbildningsoverflaten til Biim Ultrasound-proben.
•

Pass på å bruke gel som er kompatibel med proben og klinisk bruksområde.

3. Plasser proben på pasientens hud og ta bilde av aktuell anatomi. Orienteringsmarkøren på venstre side
av skjermen tilsvarer orienteringsmarkøren på proben og kan brukes til å orientere proben. Hvis
midtlinjemarkøren er aktivert i Biim Ultrasound-appen, tilsvarer dette midtmarkøren på den grå hetten til
proben.
4. Juster bildedybden og forsterkningen etter behov for å optimere bildet.
a.

For å justere forsterkning: Velg INNST.-ikonet (INNSTILLINGER) i tastepanelet, en glidebryter
vises. Dra sirkelen opp for å gjøre bildet lysere og ned for å gjøre det mørkere.
MERKNAD: Forsterkningen kan også kontrolleres ved å holde nede opp- eller ned-knappene på
proben når det er aktivert med «Aktivere forsterkningskontroll fra proben», se avsnitt 5.4.2.
MERKNAD: Forsterkningen kan også kontrolleres ved å dra fingeren din til venstre eller høyre på
bildet når det er aktivert med «Bruk gest for å kontrollere forsterkning og dybde», se avsnitt 5.4.2.

Biim Ultrasound brukerveiledning

33

b.

For å justere dybde: Velg INNST.-ikonet (INNSTILLINGER) i tastepanelet. Velg NÆR, MIDDELS
eller DYPT for å se ønsket anatomi.
i. NÆR = 2,0 cm, MIDDELS = 3,0 cm og DYPT = 4,0 cm. Dybdeskalaen til venstre i bildet
viser dybden til bildet.
MERKNAD: Bildedybden kan også kontrolleres ved bruk av opp- eller ned-knappene på
proben.
MERKNAD: Dybden kan også kontrolleres ved å dra fingeren din opp og ned på bildet
når det er aktivert med «Bruk gest for å kontrollere forsterkning og dybde», se avsnitt
5.4.2.

c.

For å justere oppløsningen: Velg INNST.-ikonet (INNSTILLINGER) i tastepanelet. Velg PEN, GEN
eller RES. GEN anbefales til de fleste bruksområder.

Dybdekontroller

Glidebryter for forsterkning

6.4.

Kontroller for oppløsning

Frys, lagre, opptak

1. For å fryse / låse opp et bilde: velg FRYS / LÅS OPP i tastepanelet.
MERKNAD: Bildet kan også fryses / låses opp ved å velge FRYS-knappen på Biim Ultrasoundproben.

Frys
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2. For å velge et annet nylig tatt bilde fra Cineloop: Dra i sirkelen på Cineloop-linjen som vises på bunnen av
skjermen.
MERKNAD: Cineloop-posisjonen kan også kontrolleres ved bruk av opp- eller ned-knappene på
proben når det er aktivert med «Aktivere rulling i cineloop fra proben», se avsnitt 5.4.2.
3. For å lagre et bilde: Velg FRYS i tastepanelet, deretter LAGRE for å lagre bildet.
MERKNAD: Bildet kan også lagres ved trykke på LAGRE-knappen på proben.

Lagre

Et miniatyrbilde av det lagrede bildet vil vises midlertidig i øverste venstre hjørne av skanneskjermen
mens lagringen pågår. Lagrede bilder kan konfigureres til å vises på skjermen i en liste over
miniatyrbilder ved å velge Vis liste over bilder som er lagret i denne økten, se avsnitt 5.4.2. Bilder i
listen over miniatyrbilder kan velges for hurtig gjennomgang. Listen tømmes når skanneskjermen
lukkes.

4. For opptak av en videosløyfe: Under skanning, velg OPPTAK på tastepanelet (bare tilgjengelig i Apples
visningsenheter).
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•

MERKNAD: Opptaket vil stanse etter den forhåndsdefinerte tidsperioden (3–60 sekunder), som
kan justeres på siden KONFIGURASJON Generelle innstillinger. Opptaket kan også stanses ved å
trykke på knappen OPPTAK mens opptak pågår.

Opptak
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6.5.

Zooming og panorering

1. For å zoome berør skjermen med to fingre og spre fingrene for å forstørre bildet.
i. MERKNAD: Bildet kan flyttes ved å berøre skjermen og sveipe bildet for å flytte det til
ønsket posisjon.
ii. MERKNAD: Zooming og reposisjonering kan gjøres i sanntid eller på et fryst bilde.
iii. MERKNAD: Når du er i modus for måling, velg ZOOM på verktøylinjen for å forstørre
bildet.
2. For panorering av bildet, berør bildet og dra bildet i ønsket retning. MERKNAD: Hvis innstillingen for
anvendelighet «Bruk gest for å kontrollere forsterkning og dybde» er aktivert, krever panorering to fingre.
3. For å gjenopprette bildet til en ikke-forstørret og sentrert posisjon dobbelttrykk på bildet.

6.6.

Måling

1. For å måle en diameter eller avstand: velg MÅLING i tastepanelet mens bildet er fryst, velg deretter LINJE.
a. Berør skjermen der du ønsker å plassere det første endepunktet.
b. Berør skjermen der du ønsker å plassere det andre endepunktet, en linje som kobler de to
endepunktene sammen vises.
c. Avstanden mellom de to endepunktene vises på motsatt side av tastepanelet. Velg LINJE igjen
for å fjerne sirklene rundt endepunktene.
MERKNAD: Hvis du trykker et annet sted enn den valgte linjen og endepunktene, forsvinner
sirklene.
d. Juster plasseringen av endepunktene etter behov:
i. Berør et endepunkt eller linjen. Sirkler vises rundt begge endepunktene.
ii. Berør innsiden av sirkelen til endepunktet som skal flyttes, dra det til ønsket posisjon og
løft fingeren. Gjenta til begge endepunktene er på ønsket sted.
MERKNAD: Inntil fire målinger kan gjøres på et bilde.
MERKNAD: Målinger kan gjøres på fryste eller lagrede bilder. Disse funksjonene er bare
tilgjengelige for fryste eller lagrede bilder.
MERKNAD: For å lagre målinger på bildet velg LAGRE i tastepanelet mens målingene vises.

Linje
Måling
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2. For å måle en omkrets: velg MÅLING i tastepanelet mens bildet er fryst, velg deretter SIRKEL.
a. Berør skjermen der du ønsker å plassere det første endepunktet.
b. Berør skjermen der du ønsker å plassere det andre endepunktet, en linje som kobler
endepunktene sammen vises, og dette utgjør også en av ellipsediametrene.
c. Berør skjermen der du ønsker å plassere det tredje endepunktet.
d. Avstanden for begge ellipsediametrene, omkretsen og arealet vises på motsatt side av
tastepanelet. Velg SIRKEL igjen for å fjerne sirklene rundt endepunktene.
MERKNAD: Hvis du trykker en annen plass enn den valgte ellipsen og endepunktene,
forsvinner sirklene.
e. Justere plasseringen av endepunktene:
i. Berør endepunktet som skal flyttes. Sirkler vises rundt alle endepunktene.

ii. Berør innsiden av sirkelen til endepunktet som skal flyttes og dra det til ønsket posisjon.
Dette øker/reduserer størrelsen på målingen av omkretsen. Gjenta til endepunktene og
merkene for omkretsen er på ønsket sted.
MERKNAD: Inntil fire målinger kan gjøres på et bilde.
MERKNAD: Målinger kan gjøres på fryste eller lagrede bilder. Disse funksjonene er bare
tilgjengelige for fryste eller lagrede bilder.
MERKNAD: For å lagre målinger på bildet velg LAGRE i tastepanelet mens målingene vises.
3. For å slette en måling velger du enten målingen og deretter SLETT i tastepanelet, eller velg TILBAKE og
FORKAST i hurtigmenyen.
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6.7.

Anmerke, tegne

1. For å notere på et fryst bilde velg ikonet ABC. Trykk på skjermen der du ønsker å plassere anmerkningen.
En boks vises på skjermen med en linje som kobler boksen til der du trykket på skjermen, og tastaturet
på visningsenheten vises slik at du kan skrive inn notatet.
2. For å tegne på et fryst bilde velg MÅLING og deretter TEGNEMENY i tastepanelet, velg TEGN i
TEGNEMENY, og bruk deretter tuppen av fingeren din til å tegne på skjermen. For å slette velg VISK UT i
TEGNEMENY og før tuppen av fingeren din over linjen som skal slettes.
MERKNAD: Notater og tegninger kan ikke gjøres på bilder i sanntid. Disse funksjonene er bare
tilgjengelige for fryste eller lagrede bilder.
MERKNAD: Notater og/eller tegninger kan gjøres på fryste eller lagrede bilder. For å lagre
notater og/eller tegninger på bildet velg LAGRE i tastepanelet mens notatene og/eller
tegningene vises.

6.8.

Avslutte, opprydding

1. Utfør den planlagte prosedyren.
2. Når prosedyren eller avbildningsprosedyren er ferdig, velg AVSLUTT i tastepanelet.
FORSIKTIG: Hvis en ny undersøkelse startes før AVSLUTT velges, vil dataene for den nye
pasienten lagres i mappen til den forrige pasienten. Pasientdataene kan redigeres ved å følge
instruksjonene i avsnitt 5.2.1 i denne brukerveiledningen.
3. Trykk og hold nede på/av-knappen på proben til lyset på proben slukkes.
4. Hvis sterile overtrekk brukes for Biim Ultrasound-proben eller visningsenheten, skal de avhendes i
henhold til institusjonens standard driftsprosedyre.
5. Rengjør og desinfiser proben ved å følge instruksene i avsnitt 7.
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7. RENGJØRING OG DESINFEKSJON
Advarsel:
•

For å redusere risikoen for personskade bruk alltid personlig verneutstyr (f.eks. hansker og vernebriller)
ved rengjøring eller desinfeksjon av Biim Ultrasound-proben.

•

Rengjørings- og desinfeksjonsmetodene i dette dokumentet er basert på kompatibilitet med proben og
impliserer eller garanterer ikke effektive biologiske resultater. Se på den godkjente merkingen av
rengjørings- eller desinfeksjonsmiddelet for informasjon om effektiviteten av rengjøring og desinfeksjon.

Forsiktig:
•

Ikke senk hele Biim Ultrasound-proben og/eller batteriet ned i væske. Under rengjørings- eller
desinfeksjonsprosedyrene pass på at væsker ikke trenger inn i batterirommet. Væsker kan skade proben
og batteriet samt annullere garantien.

•

Bruk bare Cidex OPA som desinfeksjonsmiddel. Bruk av andre løsninger kan skade proben og annullere
garantien.

•

Bruk av andre rengjørings- og/eller desinfeksjonsmidler enn de som er anbefalt av Biim kan skade
utstyret og annullere garantien.

•

Følg alltid bruksanvisningen fra produsenten av desinfeksjons- eller rengjøringsmiddelet.

•

Proben kan ikke steriliseres. Hvis proben skal brukes til en steril prosedyre, skal den plasseres i et sterilt
overtrekk som er lovlig indikert for en slik anvendelse. Bruk av en autoklav, gass eller andre
desinfiseringsmetoder som ikke er godkjent av Biim Ultrasound kan skade proben og vil annullere
garantien.

•

Verifiser at rengjørings- eller desinfeksjonsmiddelet ikke har gått ut på dato før det brukes på proben.

Rengjøring og bruk av overtrekk
Det anbefales at Biim Ultrasound-proben rengjøres mellom hver bruk på pasient. Rengjøring må utføres før
desinfisering. De amerikanske FDA-veiledningsdokumentene definerer rengjøring som fjerning av all synlig smuss
eller kontaminasjon. Desinfeksjonsnivået bør være passende for tiltenkt klinisk bruk. Vær oppmerksom på at
bruk av et overtrekk er anbefalt for kliniske bruksområder hvor proben kommer i kontakt med slimhinner, ikkeintakt hud eller vanligvis sterilt vev. Men selv når et sterilt overtrekk eller en steril barriere brukes, skal korrekte
prosedyrer for rengjøring og desinfisering følges.
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7.1.

Rengjøring av Biim Ultrasound-proben

Det anbefales at Biim Ultrasound-proben rengjøres mellom hver bruk på pasient, selv når et sterilt overtrekk eller
en steril barriere brukes. Rengjøring må utføres før desinfisering. Rengjøring bør inkludere fjerning av all synlig
smuss og kontaminasjon. Følg alle rengjøringsprosedyrer i korrekt rekkefølge, uten å hoppe over noen trinn.
ADVARSEL: Ved bruk av rengjøringsmiddel følg anbefalingene og instruksene til produsenten av
rengjøringsmiddelet.
ADVARSEL: Bruk bare rengjørings- og desinfeksjonsmidler anbefalt av Biim. Unngå aceton, metyletylketon
(MEK), malingstynner eller andre sterke løsemidler eller slipende rengjøringsmidler. Bruk av inkompatible
løsninger kan føre til skade og annullere garantien.
ADVARSEL: Unngå kirurgbørster ved rengjøring av proben. Selv bruk av myke børster kan føre til skade.
ADVARSEL: Etter at proben er rengjort må den være helt tørr før desinfeksjon hvis du ønsker å desinfisere
den, siden vann på overflaten av proben kan fortynne desinfeksjonsmiddelet.
1 . Rengjør overflaten ved bruk av en myk klut fuktet med en mild såpeløsning, og fjern synlig smuss og
kontaminasjon. Engangsserviettene PDI® Sani-Cloth® HB kan brukes.
2 . Sjekk om det ligger synlig smuss i riller, og eventuelt fjern det. Ved behov bruk en vattpinne fuktet med
mild såpeløsning til å fjerne synlig smuss i riller.
• Ikke bruk en børste eller slipende materialer til å rengjøre proben, siden bruk av dette kan føre til
skade.
3 . Tørk proben med en myk klut fuktet med vann.
4 . Tørk proben tørr med en myk klut.
5 . Undersøk proben for skade som f.eks. sprekker, dype skraper, oppdelte sømmer, skarpe kanter etc. Hvis
slik skade oppdages eller mistenkes, ikke bruk proben, og ta kontakt med din lokale Biim-representant.
Når du er ferdig med rengjøring, skal proben desinfiseres ved bruk av enten prosedyrene for lavnivå- eller
høynivådesinfeksjon beskrevet i avsnitt 7.2.1 Lavnivådesinfeksjon eller avsnitt 7.2.2 Høynivådesinfeksjon.
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7.2.

Desinfeksjon av Biim Ultrasound-proben

ADVARSEL: Ved bruk av rengjørings- og desinfeksjonsmiddel følg produsentens anbefalinger og instrukser.
ADVARSEL: Litt løsning kan ligge igjen på Biim Ultrasound-proben hvis anbefalingene og instruksene til
produsenten av rengjørings- og desinfeksjonsmiddelet ikke følges nøye.
ADVARSEL: Ved desinfeksjon av en probe pass på at løsningens styrke og kontaktvarighet er passende for
desinfeksjon.
ADVARSEL: Sjekk utløpsdatoen til alle løsninger og kjemikalier. Ikke bruk utgåtte løsninger eller kjemikalier.
ADVARSEL: Bruk et lovlig markedsført sterilt probeovertrekk og steril gel for klinisk anvendelse som kan brukes på
slimhinner, ikke-intakt hud eller vanligvis sterilt vev (f.eks. biopsiprosedyrer, kanyleveiledning etc.).
ADVARSEL: Bruk et sterilt overtrekk på visningsenheten eller bruk en annen metode for å beholde steriliteten
under all interaksjon med visningsenheten for kliniske bruksområder med kontakt med slimhinner, ikke-intakt
hud eller normalt sterilt vev (f.eks. biopsiprosedyrer, kanyleveiledning etc.).
ADVARSEL: Bruk av overtrekk endrer ikke behovet for anbefalt rengjøring og desinfeksjon etter hver bruk.
FORSIKTIG: Bruk bare Cidex OPA som desinfeksjonsmiddel. Bruk av andre løsninger kan føre til skade og
annullere garantien.
FORSIKTIG: Proben er ikke utformet til å være steril. Sterilisering av proben kan føre til skade.
FORSIKTIG: Valg av en ikke-anbefalt løsning, bruk av feil styrke på løsningen eller nedsenking av en probe dypere
eller lenger enn anbefalt kan føre til skade.
Bruk følgende prosedyrer til å utføre enten lavnivådesinfeksjon eller høynivådesinfeksjon. Desinfeksjonsnivået
bør være passende for tiltenkt klinisk bruk. Høynivådesinfeksjon av proben anbefales for kliniske bruksområder
som kommer i kontakt med slimhinner, ikke-intakt hud eller normalt sterilt vev. Lavnivådesinfeksjon av proben
anbefales for alle andre bruksområder og anbefales alltid for tilbehør.

7.2.1. Lavnivådesinfeksjon
1 . Rengjør og tørk Biim Ultrasound-proben i henhold til rengjøringsinstruksene i avsnitt 7.1.
ADVARSEL: Proben må rengjøres og tørkes før desinfeksjon. Dette er et viktig trinn før desinfeksjon,
fordi vann på overflaten kan fortynne Cidex OPA.
2 . Påse at Cidex OPA har en temperatur på minst 73 F (23 C).
3 . Tørk proben med en myk klut godt fuktet med Cidex OPA.
• Påfør Cidex OPA-løsningen på kluten istedenfor på proben for å redusere risikoen for skade.
• Ikke senk batteriet ned i løsningen eller la det ligge i løsningen.
• Følg alltid de godkjente anvisningene for merking og fortynning av Cidex OPA-løsning.
• Bruk anbefalt personlig verneutstyr (dvs. hansker, væskebestandig forkle og øyebeskyttelse) ved
håndtering av Cidex OPA.
4 . Tørk proben med en ren, myk klut, eller la proben lufttørke før bruk på neste pasient.
5 . Oppbevar og kasser overflødig Cidex OPA i henhold til instruksene for Cidex OPA.
6 . Undersøk proben for skade som f.eks. sprekker, dype skraper, delte sømmer, skarpe kanter etc. Hvis slik
skade oppdages eller mistenkes, ikke bruk proben, og ta kontakt med din lokale Biim-representant.

7.2.2. Høynivådesinfeksjon
1 . Rengjør og tørk Biim Ultrasound-proben i henhold til rengjøringsinstruksene i avsnitt 7.1.
• Rengjøring og tørking må utføres i samsvar med rengjøringsinstruksene ovenfor.
2 . Åpne Cidex OPA i følge produsentens instrukser.
• Ikke bruk Cidex OPA som er åpnet for mer enn 24 timer siden og/eller er oppbevart utenfor
produsentens anbefalte oppbevaringstemperaturområde (59-86 F eller 15-30 C).
• Ikke bruk utgått Cidex OPA.
3 . Påse at Cidex OPA har en temperatur på minst 73 F (23 C).
4 . Fukt en klut grundig med Cidex OPA og tørk av proben. Vær spesielt forsiktig rundt linsen og hetten.
• Ikke senk batteriet ned i løsningen eller la det ligge i løsningen.
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•
•

Følg alltid de godkjente instruksene for merking og fortynning av Cidex OPA-løsning.
Bruk anbefalt personlig verneutstyr (dvs. hansker, væskebestandig forkle og øyebeskyttelse) ved
håndtering av Cidex OPA.
5 . La proben lufttørke.
6 . Senk proben ned i Cidex OPA til maksimalt halvparten av hetten er dekket av væsken, som vist i
illustrasjonen under. MERKNAD: Når proben plasseres i Cidex OPA, pass på å holde proben i en vinkel på
30-45 og skyv den ned i væsken, slik at ingen luftbobler dannes på overflaten av proben. Når den
befinner seg i væsken og ingen luftbobler finnes på overflaten av proben, plasser proben i oppreist stilling
igjen. Når proben står oppreist i væsken, tørk alle nedsenkede overflater med en bit gasbind som har
ligget i Cidex OPA for å sikre at eventuelle gjenværende luftbobler løsnes fra overflaten av proben.
• Beholderen som brukes for bløtlegging av proben bør være laget av klart glass eller Cidex OPA-

1) Vipp proben i en
vinkel på 30-45
grader.

•
•
•

2) Skyv proben ned i Cidex
OPA mens du passer på at
ingen luftbobler dannes på
probens overflate.

3) Plasser proben i oppreist
stilling. Tørk med en finger
med hanske på for å fjerne
eventuelle bobler fra
probens overflate.

kompatibel plast for å kunne oppdage luftbobler som kan feste seg til overflaten av proben. Hvis
luftbobler oppdages, tørk dem bort med gasbind som har ligget i væsken, som nevnt tidligere. Ved
behov ta proben ut av Cidex OPA og senk den ned igjen ved å følge instruksene fra trinn 4.
Hvis det finnes luftbobler på overflaten av proben kan høynivådesinfeksjonsprosessen hindres.
Nedsenking av proben dypere enn anbefalt kan føre til skade eller misfarging og annullere garantien.
Pass på å ikke senke knappene eller batterirommet ned i væsken. Ikke la væske trenge inn i
batterirommet.

Ikke senk hele Biimproben ned i væske

Ikke senk mer enn
halve høyden av
den grå hetten ned i
væske

7 . La probehetten stå i Cidex OPA i 45 minutter. Pass på at Cidex OPA har en temperatur på minst 73 F
(23 C) under denne prosessen.
• Ikke senk hele proben ned i løsningen eller la den ligge i løsningen. Ikke senk batteriet ned i
løsningen eller la det ligge i løsningen.
• Følg alltid de godkjente instruksene for merking og fortynning av desinfeksjonsløsningen.
8 . La proben lufttørke.
9 . Skyll de delene av proben som var nedsenket i Cidex OPA ved å følge Cidex OPA-skylleinstruksene.
10.
Tørk proben med en steril klut fuktet med 70 % isopropylalkohol og la den lufttørke.
11.
Oppbevar og kasser overflødig Cidex OPA i henhold til instruksene for Cidex OPA.
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12.
Undersøk proben for skade som f.eks. sprekker, dype skraper, oppdelte sømmer, skarpe kanter
etc. Hvis slik skade oppdages eller mistenkes, ikke bruk proben, og ta kontakt med din lokale Biimrepresentant.
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8. FEILSØKING
Informasjonen i dette avsnittet oppgis for å hjelpe til med å løse eventuelle problemer som kan oppstå ved bruk
av Biim Ultrasound-systemet. Hvis et problem vedvarer eller ikke er dekket i dette avsnittet, se på nettsiden til
Biim Ultrasound for kontaktinformasjonen til din lokale representant. MERKNAD: Hvis en advarsel som f.eks. lavt
probebatterinivå dukker opp under skanning, kan frysknappen på proben brukes til å bekrefte advarselen uten å
berøre visningsenheten.
Symptom
Visningsenheten vil ikke slå seg på
Dårlig bildekvalitet

Proben vil ikke slå seg på

Proben fungerer ikke

Senterlinje for bilde vises ikke
Undersøkelsestype er feil
Batteriet lades ikke i batteriladeren

Batteriladerlampen lyser rødt når batteriet lader

Wi-Fi-passordet godtas ikke

Proben vil ikke koble seg til visningsenheten

Probefeilmelding på Biim Ultrasound-appen
Biim Ultrasound brukerveiledning

Potensiell løsning
Påse at batteriet til nettbrettet eller telefonen ikke er
utladet.
Juster probeplasseringen og/eller vinkelen.
Juster forsterkningen.
Påse at oppløsningen er stilt til RES.
Påse at specklereduksjon er korrekt innstilt.
Juster dybden.
Bruk en passende mengde godkjent ultralydgel.
Påse at batteriet er korrekt satt inn og riktig plassert i
batterirommet.
Påse at batteriet har tilstrekkelig ladenivå.
Bytt et utladet batteri med et ladet batteri.
Hold på/av-knappen inne i to sekunder mens du slår
den på.
Start proben på nytt.
Påse at batteriet er korrekt satt inn og riktig plassert i
batterirommet.
Påse at batteriet har tilstrekkelig ladenivå.
Bytt et utladet batteri med et ladet batteri.
Påse at proben er koblet til visningsenheten.
Gå til Innstillinger for brukervennlighet og påse at
senterlinjen for bilde er slått på.
Bytt undersøkelsestype ved å velge Gå til pasient på
startskjermen og åpne Undersøkelsestype.
Påse at batteriladeren er koblet til en stikkontakt som
fungerer.
Ta batteriet ut og sett det inn igjen i laderen.
Bytt ut et gammelt batteri med et nyere.
Ta batteriet ut og sett det inn igjen i laderen.
Påse at batteriet og laderen befinner seg i
romtemperatur.
Koble fra laderen og koble den til igjen.
Bytt ut et gammelt batteri med et nyere.
Hvis proben blinker grønt, er proben allerede koblet til
en annen visningsenhet. Slå av den andre
visningsenheten.
Hvis den tilkoblede visningsenheten nylig ble slått av,
slå proben av og på igjen.
Hvis du har glemt passordet, gjenopprett standard
passord ved å trykke på på/av-knappen og begge
dybdeknappene til proben samtidig. Bruk deretter det
standard Wi-Fi-passordet "biimeasy".
Påse at Wi-Fi-tilkoblingen til visningsenheten er
påslått.
I innstillingen eller Wi-Fi-menyen til visningsenheten,
velg Biim Ultrasound-proben fra de tilgjengelige Wi-Finettverkene.
Hvis probens LED-lampe lyser grønt, er den koblet til
en visningsenhet. Identifiser andre visningsenheter
som den kan være koblet til og slå av de
visningsenhetene, eller få dem til å glemme probens
Wi-Fi-nettverk.
Start proben på nytt.
Sett batteriet til proben inn igjen.
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Melding om ugyldig probefastvare på Biim Ultrasoundappen
Melding om mislykket fastvareoppdatering på Biim
Ultrasound-appen
Proben er nyere enn Biim Ultrasound-appmeldingen
som vises
Ustøttet probe-melding på Biim Ultrasound-appen

Lavt batteri-advarsel på Biim Ultrasound-appen

Lav Wi-Fi-hastighet-melding på Biim Ultrasound-appen

Melding om begrenset lagringsplass på Biim
Ultrasound-appen
Denne visningsenheten er ikke testet-melding på Biim
Ultrasound-appen
Innlogging låst-melding på Biim Ultrasound-appen (når
for mange mislykkede innlogginger er forsøkt)
Passordet til pasientdatabasen godtas ikke

Melding om sakte bildeoppdatering på Biim
Ultrasound-appen
Probetilkoblingen går plutselig tapt

Berøringsskjermen på visningsenheten reagerer ikke
Melding om probelisens ikke funnet på Biim
Ultrasound-appen
Probebatteriindikator uten ladenivå på Biim
Ultrasound-appen
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Oppdater Biim Ultrasound-appen hvis en nyere versjon
er tilgjengelig.
Ta kontakt med kundestøtte.
Oppdater Biim Ultrasound-appen.
Oppdater Biim Ultrasound-proben.
Sett inn et fulladet batteri og start oppdateringen på
nytt.
Oppdater Biim Ultrasound-appen.
Sjekk at en Wi-Fi-tilkobling er etablert med Biim L12-4proben.
Oppdater Biim Ultrasound-appen hvis en nyere versjon
er tilgjengelig.
Monter et fulladet batteri, pass på at det settes helt
inn og låses fast i batteriholderen.
Hvis batteriet utlades fortere per ladning, erstatt det
gamle batteriet med et nyere.
Reduser avstanden mellom proben og
visningsenheten.
Velg en annen Wi-Fi-kanal i probeinnstillingene.
Funksjonen START WI-FI SKANNING beskrevet i
avsnitt 5.4.6 kan brukes til å velge en bedre kanal.
Fjern unødvendige filer, bilder og applikasjoner fra
visningsenheten.
Installer Biim-appen på en visningsenhetmodell som
er støttet med en operativsystemversjon som også er
støttet.
Vent til innloggingen er låst opp igjen og forsøk på
nytt.
Pass på at korrekt passord brukes. Det finnes ikke en
standard for dette passordet, det er angitt av deg.
Velg TILBAKESTILL PASSORD på siden
KONFIGURASJON Pasientinnstillinger. FORSIKTIG:
Dette vil fjerne alle eksisterende bilder og
pasientdata.
Påse at visningsenheten er en av visningsenhetene
som er testet.
Pass på at proben ikke er avslått pga. lavt batteri eller
ingen aktivitet.
Hvis visningsenheten støtter mobiltelefontilkoblinger,
pass på at et SIM-kort er installert, eller at
visningsenheten er i frakoblet modus med Wi-Fi
aktivert. Funksjonen START WI-FI SKANNING
beskrevet i avsnitt 5.4.6 kan også brukes til å velge en
bedre kanal.
Rengjør skjermen som anbefalt av produsenten av
visningsenheten. Ikke bruk hvis visningsenheten
fremdeles ikke reagerer.
Koble visningsenheten til Internett og oppdater
lisensene.
Påse at batteriet er satt helt inn og låst på plass i
batteriholderen.
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9. SERVICE OG REPARASJON
Biim Ultrasound-systemet krever ikke planlagt vedlikehold, systemkontroller eller kalibrering. Det er ingen deler
på proben, batteriladeren eller batteriet som kan vedlikeholdes av brukeren. For serviceinformasjon eller for å
sende ditt Biim Ultrasound-system til reparasjon, ta kontakt med Biim Ultrasounds tekniske støtte på
biimultrasound.com.

Biim Ultrasound brukerveiledning
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10. OPPDATERING AV SYSTEMET
Systemoppdateringer kan fås ved å oppgradere din Biim Ultrasound-app fra Apples App Store eller Google Play.
Når du oppdaterer Biim Ultrasound-appen, vil du også få den nyeste fastvaren til Biim Ultrasound-proben.

10.1.

Oppdatering av Biim Ultrasound-appen

For å oppdatere Biim Ultrasound-appen gå frem som følger:
1. Koble visningsenheten som brukes til å kjøre appen til Internett.
2. Hvis du bruker en visningsenhet fra Apple:
• Bruk App Store til å oppdatere appen.
3. Hvis du bruker en visningsenhet fra Samsung:
• Bruk Google Play til å oppdatere appen.

10.2.

Oppdatering av Biim Ultrasound-proben

For å oppdatere Biim Ultrasound-proben gå frem som følger:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oppdater Biim Ultrasound-appen ved å følge instruksene over.
Koble visningsenheten som brukes til å kjøre appen til proben.
Åpne appen.
Velg ikonet KONFIGURASJON.
Velg ikonet Om.
Velg PROBEOPPDATERING i Om-skjermen.
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11. INFORMASJON OM AVHENDING
For retur av Biim Ultrasound-systemet for resirkulering ved slutten av levetiden, ta kontakt med din nærmeste
Biim Ultrasound-forhandler eller -distribusjonskontor i kjøpslandet.
Forsiktig: Biim Ultrasound-systemet inneholder et avtagbart batteri. Kast batteriet i henhold til lokale regelverk.
Feil avhending kan utgjøre en miljøfare.
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12. OPPLÆRING
ADVARSEL: Ikke bruk dette utstyret med mindre du har fått passende opplæring og forstår hvordan det betjenes
og funksjonene.
Selv om grundig lesing og forståelse av alt materialet i denne brukerveiledningen skal sikre trygg og effektiv drift
av Biim Ultrasound-systemet, anbefales også opplæring i bruk av utstyret. Under finnes en liste over emner som
bør dekkes hvis det er aktuelt i din institusjon.
1. Advarsler og forsiktighetsregler, se avsnitt 1
2. Systemoversikt, se avsnitt 2
3. Probe, se avsnitt 3
a. Oversikt inkludert på/av-knapp og orienteringsmarkør
b. Kontrollknapper
c. Indikatorlamper
d. Innsetting, fjerning og bytte av batteri
4. Startskjermen, se avsnitt 5
5. Pasientdata, se avsnitt 5.2.1 og 5.3
a. Logge på
b. Taste inn pasientdata
c. Velge pasient
6. Oppsett for skanning, se avsnitt 6.1
a. Wi-Fi-tilkobling
b. Biim-batteriikon
7. Oppsett for sterile prosedyrer, se avsnitt 6.2
a. Nettbrettovertrekk
b. Probeholder og -overtrekk
8. Skanneorientering, se avsnitt 6.3
a. Kontrollmeny
i. Forsterkning
ii. Dybde
b. Dybdemarkører
c. Orienteringsmarkør
d. Pasientnavn
e. Klokkeslett og dato
9. Ta et skannebilde, se avsnitt 6.4
a. Fryse og lagre
b. Opptak
10. Zooming, se avsnitt 6.5
11. Målinger, se avsnitt 6.6
12. Anmerkning og tegning, se avsnitt 6.7
13. Avslutte en undersøkelse, se avsnitt 6.8
14. Rengjøring og desinfisering, se avsnitt 7
15. Hjelp, se avsnitt 5.5
a. Åpne brukerveiledningen
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13. AKUSTISK STRÅLING

13.1.

ALARA-prinsippet

ALARA er hovedprinsippet for bruk av diagnostisk ultralyd. Kvalifiserte brukere av ultralyd fastsetter
eksponeringen slik at den er "as low as reasonably achievable", altså så lav som praktisk mulig. Det finnes ikke
bestemte regler for å fastsette korrekt eksponering i enhver situasjon. Den kvalifiserte brukeren fastslår den
optimale metoden for å holde akustisk eksponering lav og bioeffekten minimal, samtidig som et diagnostisk bilde
oppnås. Det er nødvendig med grundig kunnskap om probens egenskaper og systemets konfigurasjon og
kontroller samt korrekt skanneteknikk.
Innstillingen for optimalisering av bildet og innstillingen for dybde avgjør egenskapene til ultralydstrålen til Biimsystemet. Kapasiteten til transduceren bestemmer driftsfrekvensen, penetrasjonen, oppløsningen og
visningsfeltet. Det er skanneteknikken til den kvalifiserte ultralydbrukeren sammen med variasjonen i pasienten
som avgjør korrekte systeminnstillinger for bruk i en bestemt undersøkelse.
Variablene som påvirker måten den kvalifiserte ultralydbrukeren bruker ALARA-prinsippet på inkluderer
pasientens kroppsstørrelse, dempningen av den akustiske energien i kroppen, og eksponeringstiden for ultralyd.
Eksponeringstiden er spesielt viktig, fordi den kvalifiserte brukeren kan administrere tiden systemet aktivt tar
bilder. Evnen til å begrense eksponeringen over tid støtter ALARA-prinsippet.

13.2.

Bruke ALARA-prinsippet

ALARA-prinsippet innebærer begrensning av ultralydbruk til situasjoner hvor det er medisinsk grunnlag for det, og
begrensning av pasienteksponering til lavest mulig ultralydutstråling i kortest mulig tid som er nødvendig for å
oppnå akseptable diagnostiske bilder. Selv om det ikke er direkte brukerkontroller for akustisk stråling, kan du
indirekte kontrollere strålingen ved å variere optimalisering og dybde.
Hvis det skulle oppstå en funksjonsfeil i utstyret, finnes det omfattende interne systemkontroller som begrenser
stråling fra transduceren. Dette oppnås av systemet ved bruk av monitorer og grenser for både total
transducerstrøm og spenningsforsyning til transduceren.

13.3.

Direkte, indirekte og mottakerkontroller

Systemkontrollene er delt inn i tre hovedkategorier i forhold til akustisk stråling: kontroller som direkte påvirker
strålingen, kontroller som indirekte påvirker strålingen og mottakerkontroller.

13.3.1. Direkte kontroller
Systemet har ikke en direkte brukerkontroll for stråling, men det er utformet til å automatisk stille strålingen slik
at det gir akseptabel bildekvalitet og overholder riktige akustiske og termiske grenser. Selv om det ikke finnes
noen direkte brukerkontroll for stråling, kan sonografen fortsatt stole på kontroll av eksponeringstid og
skanneteknikk for implementering av ALARA-prinsippet.
Biim-proben overskrider ikke en romlig temporær gjennomsnittlig toppintensitet (ISPTA) på 720 mW/cm2, en
mekanisk indeks (MI) på 1,0, og en TI på 1,0.

13.3.2. Indirekte kontroller
Kontrollene som indirekte påvirker strålingen er kontrollen for bildeoptimalisering, dybdekontrollen og
fryskontrollen. Kontrollene for bildeoptimalisering og dybde bestemmer egenskapene til ultralydstrålen.
Systemfrys kontrollerer stans av all akustisk stråling samtidig som du kan rulle gjennom tidligere bilder.
Generelt vil en økning i dybden øke den akustiske strålingen, og innstillingen for optimalisering gi lavest mulig
akustisk stråling.
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13.3.3. Mottakerkontroller
Mottakerkontrollene er kontrollene for forsterkning og specklereduksjon. Mottakerkontrollene påvirker ikke den
akustiske utstrålingen og bør brukes først til å optimalisere bildet.

13.4.

Temperaturstigning på transduceroverflaten

Dette avsnittet oppgir temperaturstigningen fra omgivelsestemperaturen til L12-4-proben, både i friluft og i
simulerte brukstestkasus. Alle temperaturmålinger ble utført i samsvar med IEC-standard 60601-2-37
(International Electrotechnical Commission "Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og essensiell ytelse for
medisinsk diagnostisk og overvåkingsutstyr for ultralyd").
Det er to hovedkilder til (måle)usikkerheten, referert til som "type A" (de som er avledet fra evalueringsmetoder for
usikkerhet basert på statistisk analyse av en serie observasjoner) og "type B" (de som er avledet fra
evalueringsmetoder for usikkerhet basert på andre metoder enn statistisk analyse av en rekke observasjoner). I
denne rapporten er en rekke tiltak gjort for å vurdere og redusere usikkerhetsmomentene i målingen.
Det er systematiske feil forbundet med bruk av måleutstyret (termoelementer, opptakskort), enten på grunn av
kalibreringsusikkerhet eller designbegrensninger. Disse er angitt nedenfor og var ikke forbundet med statistisk
analyse, de er derfor usikkerhetsmomenter av type B.
Utstyret som ble testet ble målt flere ganger med flere individuelle prøver, og den statistiske analysen av disse
dataene fører til måleusikkerhetsestimering av type A. Disse parametrene er oppsummert i tabellen på slutten av
dette avsnittet.
Når kildene til usikkerhetsmomentene i målingen er tilfeldige eller systematiske, eller mer formelt type A eller
type B, kan de kombineres i en total vurdering av måleusikkerhet. Analysen av type B-usikkerheter under bør
kombineres med de statistisk type A-målingene på grunnlag av geometrisk sum (RSS).
Måleusikkerhetene (type B) ble beregnet som følger:
1. Kalibreringsnøyaktighet for termoelementmåling: ±0,4 ᵒC
Angivelsen av nøyaktighet som oppgis av kalibreringsleverandøren for måling av temperaturer over 0 ᵒC med et
type T-termoelement.
2. Omgivelses-/fantom-temperaturvariasjon: ±0,32 ᵒC
Temperaturvariasjonen i omgivelsene hadde på det dårligste et standardavvik på 0,32 ᵒC under målingene. Det
forventes at innvirkningen av denne variasjonen er mye mindre enn variasjonen, men det er vanskelig å vurdere.
Hele variasjonen i omgivelsestemperatur er inkludert i usikkerheten som et konservativt estimat.
Siden alle feilkildene over er uavhengige, kan de summeres på grunnlag av geometrisk sum (RSS), som gir en
total type B-usikkerhet på ±0,51 ᵒC. Disse estimatene er basert på en rektangulær fordeling. Denne verdien
deles på kvadratroten av 3 for RSS-kombinasjon med type A-usikkerhetsverdiene (forutsatt normalfordeling), som
gir σType B = 0,30 ᵒC.
Statistiske øvre grenser for hver måling oppsummeres i følgende tabell:
Type B
Kombinert
Temperaturstigning
Usikkerhet
Usikkerhet
Gj.sn. (C)
SD (C)
(C)
(C)
Friluft
1,42
0,12
0,30
0,32
Simulert bruk
0,05
0,02
0,30
0,32
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K for 3
prøver
4,26
4,26

Temperaturstigning, øvre
grense (C)
2,80
1,33

52

13.5.

Målinger av akustisk stråling

Dette avsnittet inneholder en tabell over akustisk stråling for Biim L12-4-proben. Alle målinger av akustisk
stråling ble utført i samsvar med IEC-standard 60601-2-37 (International Electrotechnical Commission "Krav til
erklæring om akustisk stråling fra medisinsk diagnostisk ultralydutstyr"), og de relevante måleprosedyrene til
NEMA-publikasjonene "Målestandard for akustisk stråling for diagnostisk ultralydutstyr" UD-2 og "Standard for
visning av indekser for termisk og mekanisk akustisk stråling i sanntid på diagnostisk ultralydutstyr" UD-3.
Bane 3 Rapporteringstabell er inkludert for å oppsummere de innhentede akustiske dataene for probene som er
testet. Statistikktabellen viser indeksene for verste tilfelle for proben og driftsforholdene som må rapporteres.
Verdiene i tabellen er gjennomsnittet av de tre representative prøvene som ble målt.
Verken MI eller TI overskrider 1,0 under noen betingelser for proben. Følgende oppsummeringstabell for bane 3
er oppgitt, da det ifølge FDA-veiledningen ikke kreves mer detaljerte tabeller. Imidlertid er detaljerte
modusspesifikke tabeller oppgitt for informasjonsformål.
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Bane 3 Rapporteringstabell

Transducermodell:

L 12-4

Driftsmodus: B-modus
TIS

Indeksetikett

MI

Maksimal indeksverdi

Tilhørende
akustikkparameter

Annen
informasjon

pr.3
W0
min. av [W .3(Z1),
ITA.3(Z1)]
Z1
Zbp
Zsp
deq(Zsp)
fc
Dim av Aaprt
PD
PRF
pr @ PIImax
deq @ PIImax
Fokallengde

IPA.3 @ MImax

(MPa)
(mW)
(mW)
(cm)
(cm)
(cm)
(cm)
(MHz)
X (cm)
Y (cm)
(sek)
(Hz)
(MPa)
(cm)
FLx
(cm)
FLy
(cm)
(W/cm2)

0,552
1,13

Skann

TIB

Ikke-skann
Aaprt1 cm2 Aaprt1 cm2

0,0263

-

1,32

-

-

Ikkeskann

TIC

-

#

-

#

0,995
4,21

4,21
3,80
1,30

-

-

-

-

-

-

#
#
#

0,605
1130
1,31
-

82,0
✓

2,00

-

-

2,00

-

-

✓

Betingelser for
driftskontroll

Forhåndsinnstilling 9: fokus 20 mm,
4,167 MHz, to sykluser

Merknad 1:

Det må ikke oppgis informasjon for noen formulering av TIS som ikke gir den maksimale verdien av
TIS for den modusen.
Det må ikke oppgis informasjon angående TIC for noen TRANSDUCERMONTERING som ikke er
ment for transkranial eller neonatal cefalisk bruk.
Informasjon om MI og TI må ikke oppgis hvis utstyret oppfyller begge unntaksbestemmelsene angitt i
51.2 aa) og 51.2 dd).
Tiltenkt bruk inkluderer ikke cefalisk, så TIC beregnes ikke
Ingen data rapportert.

Merknad 2:
Merknad 3:
(a)
#

En statistisk analyse ble utført på de akustiske dataene som ble målt for å undersøke de øvre grensene for
stråling, basert på en metode for ensidig toleransegrense. Gjennomsnittet og standardavvikene til romlig topp,
tid-gjennomsnittlig intensitet og mekaniske indeks ble funnet, og de øvre grensene for utstråling ble beregnet med
følgende formel:
𝑋=𝑥̅+K𝜎𝑥̅
hvor X er den øvre parametergrensen for stråling, 𝑥̅̅ er gjennomsnittet for den målte strålingsparameteren, 𝜎𝑥̅ er
standardavviket for den målte strålingsparameteren, og K er en faktor.
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Statistikktabell for akustiske målinger
Modus:
Probe:

Utvalgsstørrelse
K
Gjennomsnitt
SD
Grense

B-modus
L12-4
MI
(Dimensjonsløs)
3
4,258
0,552
0,0285
0,674
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(mW/cm2)
3
4,258
2,95
0,366
4,50
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14. TEKNISKE SPESIFIKASJONER
14.1.

Fysiske dimensjoner og vekt

Probevekt (med batteri)
Probelengde
Probebredde
Probehøyde

14.2.

210 gram
151 mm
58 mm
41 mm

Miljøbegrensninger

Driftsmiljø
10 til 30 ᵒC
5-90 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende
Oppbevaringsmiljø, ikke drift
-20 til 60 ᵒC
5-95 % relativ fuktighet, ikke-kondenserende

14.3.

Elektrisk batterilader

Strøminntak på ledningen til batteriladeren: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

14.4.
Type:
Klassifisering:

14.5.

Batterispesifikasjon
Litium-ion
3,70 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

Elektrisk sikkerhet

Biim Ultrasound-proben er evaluert, testet og funnet å oppfylle gjeldende krav i følgende internasjonale
sikkerhetsstandarder:
• IEC 60601-1, Medisinsk elektrisk utstyr – Del 1: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og essensiell
ytelse.
o Internt drevet
o Type BF koblet del (grå hette på proben)
• IEC 60601-2-37, Medisinsk elektrisk utstyr – Del 2-37: Spesielle krav til grunnleggende sikkerhet og
essensiell ytelse for medisinsk diagnostisk og overvåkingsutstyr for ultralyd
• IEC 60601-1-2, Medisinsk elektrisk utstyr – Del 1-2: Generelle krav til grunnleggende sikkerhet og
essensiell ytelse – Sikkerhetsstandard: Elektromagnetisk kompatibilitet - Krav og tester
• IEC 60529, Grad av beskyttelse gitt av kabinetter (IP-kode)
Biim-systemet er et ikke-AP/APG-utstyr og er ikke egnet for bruk ved nærvær av brennbare anestesimidler.

14.6.

Målenøyaktighet

Biim-systemet kan måle avstand, diameter eller omkrets som kan evalueres, sammen med andre kliniske data, av
klinikeren.
Målenøyaktighetene som er oppgitt under inkluderer ikke feil introdusert av akustiske avvik.
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2D-måling

Systemnøyaktighet

Aksial avstand

< +/- 5 % av målt avstand +/- 1 mm

Lateral avstand

< +/- 5 % av målt avstand +/- 1 mm

Omkrets

< +/- 5 % av målt avstand +/- 1 mm

Kilder til målefeil kan være:
•
•
•

Variasjoner i mekanisk del. Disse er typiske forskyvningsfeil introdusert av variasjoner i delestørrelser fra
nominelle.
Innhentingsfeil. Dette inkluderer feil som introduseres pga. samplingfrekvensfeil og signalbehandlingsfeil.
Feil i visningsformat. Dette inkluderer skannekonverteringsfeil, avrundingsfeil og feil pga.
pikseloppløsningen på skjermen som brukes.

14.7.

Biokompatibilitet

Pasientkontaktmaterialene er vurdert til å oppfylle kravene i følgende standard:
• ISO 10993-1, Biologisk evaluering av medisinsk utstyr – Del 1: Evaluering og testing i en
risikohåndteringsprosess

14.8.

Kapslingsgrad

Biim-proben er klassifisert som kapslingsgrad IPX1 for alle deler av utstyret unntatt batteridekselområdet. Proben
skal ikke nedsenkes i eller sprøytes direkte med væske.
Biim-probelinsen og hodet er designet til IPX7-klassifisering og kan nedsenkes i væske opp til under tuppen av
probens grå hode.

14.9.

Trådløs overføring

Biim Ultrasound-systemet inkluderer en standard IEEE 802.11 b/g/n transceiver for å tilby en trådløs Ethernettilkobling til Biim Ultrasound-proben, DICOM-servere og PC-er på nettverket. Proben inneholder en IEEE 802.11
sender som bruker ISM-frekvensbåndene fra 2,412 til 2,484 GHz. Den bruker en intern sender.
Den interne senderen bruker to ulike sendemetoder:
• IEEE 802.11b med DSSS (Direct Sequence Spread Spectrum) ved et maksimum på 13 dBm +/- 2,0 dBm
ved 11 Mbps
• IEEE 802.11g med OFDM (Orthogonal Frequency Division Multiplexing) ved et maksimum på 11 dBm +/2,0 dBm ved 54 Mbps
Den trådløse kommunikasjonstilkoblingen mellom proben og visningsenheten er en direkte punkt-til-punktkobling. Bare én visningsenhet kan være tilkoblet proben om gangen. Derfor er ikke QoS-innstillinger (Quality of
Service) påkrevd.
Driftsavstanden mellom proben og visningsenheten kan være over 50 fot. Imidlertid kan forhold i omgivelsene,
hindringer og annet stråleutstyr på båndet redusere det effektive driftsområdet til utstyret. Biim anbefaler en
typisk driftsrekkevidde på 6 fot eller mindre for å få den mest konsistente ytelsen, samtidig som du kan
samhandle effektivt med visningsenheten mens du holder proben.
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14.10. Elektromagnetisk samsvar
14.10.1.

Strålingsutslipp

Veiledning og produsentens erklæring - Elektromagnetiske utslipp
Biim Ultrasound-systemet er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt under. Kunden eller
brukeren av systemet bør sikre at det brukes i et slikt miljø.
Strålingstest
Samsvar
Elektromagnetisk miljø - veiledning
RF-stråling CISPR 11
Gruppe 1
Biim Ultrasound-systemet må stråle ut
Klasse A
elektromagnetisk energi for å utføre sin
tilsiktede funksjon. Elektronisk utstyr i
nærheten kan påvirkes.
Harmonisk utslipp
Gjelder ikke
Batteridrevet utstyr
IEC 610003-2
Spenningsvariasjoner /
Gjelder ikke
Batteridrevet utstyr
flimmerutslipp
IEC 61000-3-3

14.10.2.

Elektromagnetisk immunitet

Veiledning og produsentens erklæring - Elektromagnetisk immunitet
Biim Ultrasound-systemet er ment for bruk i det elektromagnetiske miljøet som er angitt under. Kunden eller
brukeren av systemet bør sikre at det brukes i et slikt miljø.
Immunitetstest
IEC 60601 Testnivå
Samsvars-nivå
Elektromagnetisk miljø - veiledning
Elektrostatisk utladning
±8 kV kontakt
±8 kV kontakt
Gulvet skal være av tre, betong eller
(ESD)
±15 kV luft
±15 kV luft
keramiske fliser. Hvis gulvet er
IEC 60601-4-2
dekket med syntetisk materiale,
skal den relative fuktigheten være
minst 30 %.
Elektrisk rask transient /
Gjelder ikke
Gjelder ikke
Batteridrevet utstyr
puls
IEC 61000-4-4
Overspenning
Gjelder ikke
Gjelder ikke
Batteridrevet utstyr
IEC 61000-4-5
Spenningsfall, korte
Gjelder ikke
Gjelder ikke
Batteridrevet utstyr
avbrudd og
spenningsvariasjoner i
inngående
strømforsyningslinjer
IEC 61000-4-11
Strømfrekvens
30 A/m
30 A/m
Strømfrekvensens magnetfelt må
(50/60 Hz) magnetfelt
ikke være større enn nivåer som er
IEC 61000-4-8
karakteristiske for typisk
kommersiell bruk eller sykehusmiljø
Utstrålt RF
3 V/m
Bærbart og mobilt RF3 V/m
IEC 61000-4-3
kommunikasjonsutstyr må ikke
80 MHz til 2,7 GHz
brukes nærmere noen del av Biim
Ultrasound-systemet enn den
anbefalte avstanden som beregnes
ved hjelp av ligningen som gjelder
for senderens frekvens.
Anbefalt avstand:
d = 1,2 √(P)
d = 1,2 √(P) 80 MHz til 800 MHz
d = 2,3 √(P) 800 MHz til 2,7 GHz
der P er senderens maksimale
utgangseffekt i watt (W) ifølge
senderens produsent, og d er den
anbefalte avstanden i meter (m).
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Feltstyrker fra faste RF-sendere,
som fastslått av elektromagnetisk
undersøkelse på stedet,a må være
lavere enn samsvarsnivået i hvert
frekvensområde.b
Interferens kan forekomme nær
utstyr merket med følgende
symbol:
MERKNAD 1 – Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder avstanden for det høyeste frekvensområdet.
MERKNAD 2 – Det kan være at disse retningslinjene ikke gjelder i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse
påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra bygninger, gjenstander og personer.
a Feltstyrker fra faste sendere, for eksempel basestasjoner til radiotelefoni (mobiltelefon / trådløs telefon) og
mobile radiosendere, amatørradio, AM- og FM-radiosending og TV-sending kan ikke forutses presist teoretisk.
For å evaluere det elektromagnetiske miljøet som følge av faste RF-sendere bør en elektromagnetisk
undersøkelse av stedet foretas. Hvis den målte feltstyrken på stedet der Biim Ultrasound-systemet brukes
overstiger det gjeldende RF-samsvarsnivået over, må systemet overvåkes for å sikre at det fungerer som det skal.
Hvis uvanlig eller feil virkemåte påvises, kan ytterligere tiltak være nødvendige, for eksempel å snu eller flytte
systemet.
b Over frekvensområdet 150 kHz til 80 MHz må feltstyrkene være lavere enn 3 V/m.

14.11. Separasjonsavstand
Biim Ultrasound-systemet er ment for bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte radiofrekvensforstyrrelser (RF)
kontrolleres. Brukeren av systemet kan bidra til å hindre elektromagnetisk interferens ved å holde en
minimumsavstand mellom bærbart, mobilt eller fastmontert RF-kommunikasjonsutstyr (sendere) og systemet,
som anbefalt nedenfor, i henhold til kommunikasjonsutstyrets maksimale utgangseffekt.

Anbefalt avstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjonsutstyr og Biim Ultrasoundsystemet
Senderens nominelle
maksimale utgangseffekt
Watt (W)

Avstand i henhold til senderens frekvens Meter (m)
150 kHz til 80 MHz
d = 1,2 √(P)

80 MHz til 800 MHz
d = 1,2 √(P)

800 kHz til 2,7 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

For sendere med en maksimal utgangseffekt som ikke finnes i listen over, kan den anbefalte avstanden d i meter
(m) beregnes ved hjelp av ligningen som gjelder senderens frekvens, der P er senderens maksimale utgangseffekt
i watt (W), ifølge senderens produsent.
MERKNAD 1 – Ved 80 MHz og 800 MHz gjelder avstanden for det høyeste frekvensområdet.
MERKNAD 2 – Det kan være at disse retningslinjene ikke gjelder i alle situasjoner. Elektromagnetisk utbredelse
påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra bygninger, gjenstander og personer.
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14.12. Overholdelse av regelverk
Endringer eller modifikasjoner av dette produktet, som ikke er uttrykkelig godkjent av Biim, kan annullere
brukerens autorisasjon til å betjene utstyret. Dette utstyret overholder del 15 i FCCs regler og Industry Canadas
radiostandard RSS-210. Drift er underlagt følgende to betingelser:
1. Dette utstyret kan ikke forårsake skadelig interferens, og
2. Dette utstyret må godta mottatt interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket funksjon.
Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og brukes i
samsvar med instruksjonene, kan det forårsake skadelig interferens med radiokommunikasjon. Det er imidlertid
ingen garanti for at interferens ikke vil oppstå i en bestemt installasjon. Hvis dette utstyret forårsaker skadelig
interferens med radio- eller TV-mottak, som kan bestemmes ved å slå utstyret av og på, oppfordres brukeren til å
prøve å korrigere interferensen ved hjelp av en eller flere av følgende tiltak:
• Snu eller flytte mottakerantennen.
• Øke avstanden mellom utstyret og mottakeren.
• Rådføre seg med forhandleren eller en erfaren RF-tekniker for hjelp.
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FORSIKTIG: Føderal lov (USA) begrenser salg av dette utstyret til salg av eller på vegne av en lege.
Dato for utstedelse eller revisjon for denne bruksanvisningen er inkludert for brukerens informasjon. Hvis det har
gått to år mellom datoen for utstedelse eller revisjon og bruk av produktet, ta kontakt med Biim Ultrasound AS for
å høre om ekstra produktinformasjon er tilgjengelig.
Denne brukerveildeningen gjelder for følgende Biim Ultrasound-prober:
P001000
Revisjonsdato: 13. desember 2018
Produsent: Biim Ultrasound AS, Frydenlundsgate 9, 8516 Narvik, Norge
Kontor i USA: Biim Ultrasound, Inc., 3651 FAU Blvd, Suite 400, Boca Raton, FL 33431, USA
E-post: contactbiim@biimultrasound.com
Nettadresse: www.biimultrasound.com
Biim Ultrasound og Biim-logoen er registrerte varemerker for Biim Ultrasound, AS i ulike jurisdiksjoner. Alle andre
varemerker tilhører de respektive eierne.
© 2017-2018 Biim Ultrasound, AS. Alle rettigheter forbeholdt.
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