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Symboler 
 

Symbol Titel Standard 
Referens-

nummer 
Beskrivning 

 

Se 

bruksanvisning 

ISO 15223-1 

(anmärkning 1) 
5.4.3 

Anger att användaren ska läsa 

bruksanvisningen. 

 

Tillverkare 
ISO 15223-1 

(anmärkning 1) 
5.1.1 

Anger tillverkaren av den medicinska 

utrustningen enligt vad som definieras i EU-

direktiv 90/385/EEG, 93/42/EEG och 

98/79/EG. 

 

Tillverknings-

datum 

ISO 15223-1 

(anmärkning 1) 
5.1.3 

Anger datumet för tillverkning av den 

medicinska enheten. 

 

Tillämpad del av 

BF-typ 

IEC 60417 

(anmärkning 2) 
5333 

Identifierar en tillämpad del av BF-typ som 

uppfyller IEC 60601-1. 

 
Katalognummer 

ISO 15223-1 

(anmärkning 1) 
5.1.6 

Anger tillverkarens katalognummer för 

identifiering av den medicinska enheten. 

 
Serienummer 

ISO 15223-1 

(anmärkning 1) 
5.1.7 

Anger tillverkarens serienummer för 

identifiering av en specifik medicinsk enhet. 

 
Modellnummer 

IEC 60417 

(anmärkning 2) 
6050 

Identifierar modellnumret eller typnumret för 

en produkt. Produktens modellnummer eller 

typnummer ska åtföljas av denna symbol. 

 

Begränsningar 

för temperatur 

ISO 15223-1 

(anmärkning 1) 
5.3.7 

Anger begränsningar för temperatur för säker 

exponering av den medicinska enheten. 

 

Begränsningar 

för luftfuktighet 

ISO 15223-1 

(anmärkning 1) 
5.3.8 

Anger begränsningar för luftfuktighet för säker 

exponering av den medicinska enheten. 

 

Begränsningar 

för atmosfäriskt 

tryck 

ISO 15223-1 

(anmärkning 1) 
5.3.9 

Anger begränsningar för atmosfäriskt tryck för 

säker exponering av den medicinska enheten. 

 

Ömtåligt, 

hanteras 

varsamt 

ISO 15223-1 

(anmärkning 1) 
5.3.1 

Anger att medicinska enhet kan förstöras eller 

skadas om den inte hanteras varsamt. 

 

Strömbrytare 

”PÅ”/”AV” 

(tryckknapp) 

IEC 60417 

(anmärkning 2) 
5010 

Anger anslutning till eller bortkoppling från 

nätspänning, för användning minst för 

nätspänningskontakter eller deras 

inställningar, och samtliga fall där det är fråga 

om säkerhet. Varje inställning, ”PÅ” eller ”AV”, 

är en stabil inställning. 

 
Receptbelagt Ej tillämpligt 

Ej 

tillämpligt 

Försiktighetsåtgärd: Federal lag i USA 

begränsar denna enhet endast till försäljning 

av läkare eller enligt läkares ordination. 

 

Kassera 

elektriskt och 

elektroniskt 

avfall separat 

EN 50419 

(anmärkning 3) 

Ej 

tillämpligt 

Identifierar en produkt som uppfyller direktivet 

2012/19/EU om återvinning av elektronisk 

utrustning. 

1ISO 15223-1:2016, Medicintekniska produkter – Symboler att användas vid märkning av produkt och 

information till användare – Del 1: Allmänna krav  
2IEC 60417:2002 DB, Grafiska symboler  för användning på utrustning 
3EN 50419:2006, Märkning av elektriska och elektroniska produkter i enlighet med artikel 11(2) i direktiv 

2002/96/EG (WEEE) 
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Specifik 

symbol för 

varumärke 

Beskrivning 

 

Gå till skanning 

 

Gå till patient 

 

Logga in 

 

Logga ut 

 

Konfiguration 

 

Hjälp 

 

Hem 

 

Frys/återställ 

 

Spela in 

 

Inställningar 

 

Avsluta 

 

Spara 

 

Mät 

 

Kommentera 

 

Bakåt 

 

Linje 

 

Cirkel 

 

Ta bort 

 

Ritning 

 

Zooma 

 

Rita 

 

Radera 

 

Ta bort 

kommentar 

 

Mer 

förstärkning 

 

Mindre 

förstärkning 

 

Nära 

 

Medium 

 

Djup 

 

Bäst 

penetration 

 

Allmän 

avbildning 

 

Bäst 

upplösning 

 

Sök 

 

Lägg till 

 

Patientmapp 

 

DICOM 

 

Kopiera till 

 

Flytta 

 
Justera 

förstärkning 

 

Justera djup 

 

Ursprungsland

– USA 
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1. VARNINGAR OCH FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER 

1.1. Varningar för Biim Ultrasound-systemet 

VARNINGAR:  

• Använd inte systemet för andra ändamål än de som avses och uttryckligen anges av Biim Ultrasound.  

Användning av systemet för ändamål som inte avses eller med inkompatibel enhet kan leda till skada eller 

allvarlig kroppsskada. 

• Försök inte att modifiera, avlägsna, åsidosätta eller på annat sätt inaktivera säkerhetsanordningar eller -

funktioner för Biim Ultrasound-proben eller Biim Ultrasound-applikationen. Manipulering av 

säkerhetsfunktioner kan leda till skada eller allvarlig kroppsskada.  

• Användare får inte modifiera denna enhet. Ändringar av, modifieringar av och/eller tillägg till systemet får 

endast utföras av Biim Ultrasound eller en tredje part, som uttryckligen godkänts av Biim Ultrasound att utföra 

detta. Sådana ändringar och tillägg måste uppfylla alla tillämpliga bestämmelser och förordningar som gäller 

inom jurisdiktionen i fråga samt bästa möjliga utförandesed.  

• Använd inte systemet för produkter som inte känns igen av Biim Ultrasound-applikationen. 

• Använd Biim Ultrasound-systemet endast om du känner till hur det ska användas på ett säkert och lämpligt 

sätt. 

• Använd inte denna enhet om du inte fått lämplig utbildning och förstår dess användning och möjligheter. 

• Använd endast denna enhet för tillämpningar för vilka du har fått utbildning om säker och effektiv 

användning. Använd inte denna enhet om du inte vet eller är osäker på hur du ska använda systemet på ett 

säkert och effektivt sätt. 

• Använd ett godkänt sterilt probhölje och steril gel för kliniska tillämpningar som innebär kontakt med 

slemhinnor, skadad hud eller vanligtvis steril vävnad (t.ex. biopsiprocedur, nålinförande, osv.).  

• Probhöljen kan innehålla naturgummilatex. De kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. Se avsnitt 

1.3, ”Medicinsk varning från FDA om latex”, för mer information. 

• Använd ett sterilt hölje på visningsenheten eller använd andra sätt för att bibehålla sterilitet under alla 

interaktioner med visningsenheten för kliniska tillämpningar som innebär kontakt med slemhinnor, skadad 

hud eller vanligtvis steril vävnad (t.ex. biopsiprocedurer, nålinförande osv.).  

• Denna enhet är avsedd att användas av lämpligt utbildad sjukvårdspersonal. 

• Undersök proben, batteriet, batteriladdaren och visningsenheten före användning. Använd inte enheten om 

den har sprickor, saknar delar eller uppvisar någon annan synlig skada. 

• Använd inte proben eller tillhörande visningsenhet eller tillbehör om du vet eller misstänker att enheten är 

defekt eller felaktigt installerad. 

• Använd endast tillbehör som godkänts eller levererats av Biim Ultrasound för att förhindra skador eller möjliga 

farliga situationer. 

• Använd inte systemet vid förekomst av brandfarliga gaser eller narkosmedel. Det finns inga garantier att Biim-

systemet är kompatibelt med AP/APG-miljöer enligt beskrivningen i IEC 60601-1. 

• Användare är ansvariga för bildkvalitet och diagnos.   

• Använd inte transduktorn med högfrekvent kirurgisk utrustning för att undvika risken för brännskador. En 

sådan händelse kan inträffa i händelse av en defekt i anslutningen av den högfrekventa kirurgiska 

neutralelektroden.   

• Installera och använd Biim-systemet enligt riktlinjerna för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 

• Användare är ansvariga för att följa sin institutions säkerhetspolicy beträffande användning av trådlös 

utrustning och anslutning till lokala nätverk.   

• Användning av bärbar och mobil radiofrekvent kommunikationsutrustning kan påverka driften av medicinsk 

utrustning. 

• Använd inte om antingen proben eller den tillhörande visningsenheten inte fungerar på rätt sätt. 

• För att säkerställa visningsenhetens drift ska visningsenheten förvaras på en säker plats. 

• Avbryt användningen omedelbart om proben eller visningsenheten eller några tillbehör verkar fungera på fel 

sätt.  

• Det rekommenderas att du följer principen ALARA (så lågt som rimligtvis är möjligt) för att minimera akustisk 

exponering. 

1.2. Försiktighetsåtgärder för Biim Ultrasound-systemet 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER:  
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• Var försiktig vid hantering för att undvika skada och undvik att tappa Biim Ultrasound-proben eller 

visningsenheten. Om du tappar en enhet måste du avbryta användningen tills du kan bekräfta att den är 

säker att använda. 

• Undvik att proben slås emot hårda ytor. 

1.3. Medicinsk varning från FDA om latex  

29 mars 1991, allergiska reaktioner mot medicinsk utrustning som innehåller latex 

På grund av rapporter om svåra allergiska reaktioner mot medicinsk utrustning som innehåller latex (naturgummi) 

rekommenderar FDA (USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet) att sjukvårdspersonal identifierar sina 

latexöverkänsliga patienter och förbereder sig för att snabbt behandla allergiska reaktioner. Patienters reaktioner 

mot latex har varit allt från kontakturtikaria till systemisk anafylaxi. Latex är en komponent i många typer av 

medicinsk utrustning, inklusive kirurgihandskar, undersökningshandskar, katetrar, intubationstuber, masker för 

narkosmedel och dentala kofferdammar. 

Rapporter till FDA om allergiska reaktioner mot medicinsk utrustning som innehåller latex har ökat på senare tid. 

Ett varumärke för lavemangsmunstycken med latex återkallades nyligen efter att flera patienter dött som ett 

resultat av anafylaktoida reaktioner vid användning av bariumlavemang. Flera rapporter om latexöverkänslighet 

har också förekommit i den medicinska litteraturen. Upprepad exponering för latex, både i medicinsk utrustning 

och andra förbrukningsartiklar, kan vara en bidragande orsak till att förekomsten av latexöverkänslighet verkar 

öka. Det har till exempel rapporterats att 6 % till 7 % av operationspersonal och 18 % till 40 % av patienter med 

ryggmärgsbråck är latexkänsliga. 

Proteiner i själva latexmaterialet verkar vara den primära källan till allergiska reaktioner. Även om det inte är känt 

hur mycket proteiner som troligen kan orsaka svåra reaktioner, samarbetar FDA med tillverkare av medicinsk 

utrustning som innehåller latex för att få proteinnivåerna i produkterna att vara så låga som möjligt. 

FDA:s rekommendationer till sjukvårdspersonal beträffande detta problem är enligt följande: 

• Inkludera frågor om latexöverkänslighet när patienter tillfrågas om sin anamnes. Denna rekommendation 

är särskilt viktig för kirurgipatienter, röntgenpatienter, patienter med ryggmärgsbråck och 

sjukvårdspersonal. Frågor om klåda, hudutslag eller väsande andning efter användning av latexhandskar 

eller uppblåsning av leksaksballonger kan vara användbara. Medicinska journaler ska flaggas för 

patienter med positiva anamneser. 

• Överväg att använda utrustning tillverkad av ett annat material än latex, t.ex. plast, om 

latexöverkänslighet misstänks. Till exempel kan sjukvårdspersonal använda skyddshandskar utan latex 

över latexhandskarna om patienten är känslig. Om både sjukvårdspersonal och patient är känsliga kan 

en mellanhandske av latex användas. (Latexhandskar som är hypoallergena förhindrar kanske inte alltid 

biverkningar.) 

• Var uppmärksam på allergiska reaktioner om medicinsk utrustning som innehåller latex används, särskilt 

när latex kommer i kontakt med slemhinnor.  

• Patienten bör uppmärksammas på möjlig latexöverkänslighet om en allergisk reaktion inträffar och latex 

misstänks vara orsaken och överväg en immunologisk utvärdering. 

• Patienten bör rekommenderas att meddela sjukvårdspersonal och akutpersonal om känd 

latexöverkänslighet före medicinska ingrepp. Överväg att rekommendera att patienter med svår 

latexöverkänslighet bär ett armband med medicinsk information. 

FDA ber sjukvårdspersonal att rapportera händelser med biverkningar mot latex eller andra material som används 

i medicinsk utrustning (se nyhetsbulletin från FDA från oktober 1990). Rapportera en händelse genom att 

kontakta FDA:s problemrapporteringsprogram, MedWatch, på +1 800 332 1088 eller på webben: 

www.fda.gov/Safety/MedWatch/ 

Skriv till: LATEX, FDA, HFZ-220, Rockville, MD 20857, USA, för att få ett exemplar av en referenslista om 

latexöverkänslighet. 

1.4. Kvarstående risk 

Användaren måste följa bruksanvisningen för att kontrollera risker som förknippas med användning av Biim 

Ultrasound-systemet. Detta gäller särskilt anvisningar för att kontrollera risker för korskontamination, när och hur 

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/
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proben ska rengöras och desinficeras samt korrekt användning och kassering av höljen. Se följande avsnitt i 

denna användarhandbok för dessa specifika anvisningar: 

• 6.2 Förbered för sterila procedurer 

• 6.8 Avsluta, rengör 

• 7 RENGÖRING OCH DESINFEKTION 
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2. ÖVERSIKT 

2.1. Beskrivning av Biim Ultrasound-systemet 

Biim Ultrasound-systemet är en bärbar enhet för 2D-ultraljudsavbildning i realtid. Den är anpassad för 

tillämpningar med kärlåtkomst. Biim Ultrasound-proben kommunicerar med en visningsenhet (kompatibel 

pekplatta eller mobiltelefon). Avbildning kan påbörjas efter nedladdning av Biim Ultrasound-appen och anslutning 

mellan visningsenheten och proben via Wi-Fi. Appen är anpassad för att säkerställa effektivt arbetsflöde, 

användningsdokumentation och verktyg för kärlmätning. 

2.2. Användningsområde för Biim Ultrasound-systemet 

Biim Ultrasound-systemet är avsett för diagnostisk ultraljudsavbildning av den mänskliga kroppen. Specifika 

kliniska tillämpningar omfattar: 

• muskuloskeletal (konventionell och ytlig) 

• nålinförande 

• pediatrisk 

• perifert kärl 

• små organ (bröst, sköldkörtel, bisköldkörtel eller testiklar) 

2.3. Kompatibla tillbehör, reservdelar och artiklar från tredje part för 

Biim Ultrasound-systemet 

Varning:  

• Använd endast tillbehör som godkänts eller levererats av Biim Ultrasound för att förhindra skador eller 

möjliga farliga situationer. 

Biim Ultrasound-systemet är kompatibelt med följande tillbehör: 

• probhållare, Biim Ultrasound P001154 

• stativkonsol för probhållare, Biim Ultrasound P001171. Användning med Biim Ultrasound-probhållare och 

GCX Solutions-klämma. 

 

 

Följande reservdelar finns tillgängliga för Biim Ultrasound-systemet: 

• batteriladdare (USA), Biim Ultrasound P001129 

• batteriladdare (Storbritannien), Biim Ultrasound P001197 

• batteriladdare (EU), Biim Ultrasound P001198 

• två extra batterier, Biim Ultrasound P001127. 

 

 

Följande artiklar från tredje part finns tillgängliga för Biim Ultrasound-systemet: 

Obs!  Följande artiklar tillverkas inte av Biim Ultrasound. Besök Biim Ultrasounds webbsida, biimultrasound.com, 

för information om beställning av Biim-kompatibla artiklar från tredje part. 

• För permanent montering av P001154-probhållaren på vagnen: 

o klämma, GCX Solutions SL-0007-04. 

• Pekplatta, alla följande pekplattor stöds: 

o Apple iPad Air 2, femte och sjätte generationens iPad 

o Samsung Galaxy Tab S2 och Galaxy Tab S3.  

• Vagn och hållare för pekplatta GCX Solutions BIM-0001-60-stativ med något av följande höljen till 

pekplatta: 

o för Apple iPad Air 2, femte och sjätte generationens iPad: ArmorActive Evolve 

o för Samsung Galaxy Tab S2 eller S3: PadHoldr FIT GT 9.7. 

• Mobiltelefon, alla följande mobiltelefoner stöds: 

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

o Samsung Galaxy S8+ (USA/Kanada-versioner). 

• Sterilt hölje för pekplatta, Preferred Medical Products IP-1409-S. 
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• Sterilt hölje för Biim Ultrasound-prob, CIVCO 610-1212 Transducer Cover. 

• Ultraljudsgel, Parker Laboratories Aquasonic® 100, Aquasonic Clear® eller SCAN® Ultrasound Gel. 
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3. Biim ULTRASOUND-PROB 

3.1. Översikt av Biim Ultrasound-proben 

Figuren nedan visar huvudfunktionerna för Biim Ultrasound-proben. 

 

  

Lucka till batterifack Lucka till batterifack 

Minskar 
bilddjupet 

Sparar en 
fryst bild 

Ökar 
bilddjupet 

Fryser 
bilden 

 Inriktnings-
markör 

Inriktnings-
markör 

Framsida Baksida 

Spärr för lucka till 
batterifack 

Indikatorlampa 
för spänning 

Ström-
brytare 
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3.2. Kontrollknappar på Biim Ultrasound-proben 

Proben har fyra kontrollknappar som visas i figuren nedan. Knapparna gör att du kan utföra följande funktioner 

utan att använda visningsenhetens pekskärm: 

 

 

Utöver de primära funktionerna som visas i figuren finns det vissa sekundära funktioner som är tillgängliga med 

kontrollknapparna. Funktionerna omfattar: 

• Knappen för frysfunktionen kan även användas för att bekräfta meddelanden och komma till 

skanningsskärmen från hemskärmen. 

• Upp- och nedpilarna kan användas för att justera förstärkningen när den har aktiverats enligt 

beskrivningen i avsnitt 5.4.2. 

• Upp- och nedpilarna kan användas för att flytta igenom bildloopen när den har aktiverats enligt 

beskrivningen i avsnitt 5.4.2. 

  

Minskar 
bilddjupet 

Sparar en 
fryst bild 

Ökar 
bilddjupet 

Fryser 
bilden 

Framsida 
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3.3. Indikatorlampa 

Indikatorlampan visar batteriladdning och anslutningsstatus mellan proben och visningsenheten. Indikatorlampan 

är placerad bredvid strömbrytaren enligt figuren nedan. Status för batteriladdning visas när proben slås på för 

första gången. När proben har slagits på ersätts visningen av batteristatus med visning av anslutningsstatus. 

 

 

3.3.1. Probens batteristatus 
 

Den ursprungliga färgen på indikatorlampan för spänning anger batteriets status. Tryck kortvarigt på 

strömbrytaren om proben är avstängd för att se batteriets laddningsstatus. Indikatorlampan visar något av 

följande:  

 

Fast grönt sken Batteriet är nästan fulladdat (>70 %) 

Fast gult sken Batteriet är delvis laddat (>30 % och <70 %) 

Fast rött sken Batteriets laddningsnivå är låg (<30 %) 

Blinkande rött sken Batteriets laddningsnivå är kritisk (<10 %) 

 

Samma information visas när proben har slagits på. 

 

3.3.2. Probens anslutningsstatus 
 

När proben har avslutat startfasen visar indikatorlampan anslutningsstatus mellan proben och visningsenheten 

enligt följande: 

 

Fast grönt sken Proben är ansluten och visningsenheten visar visningsskärmen i realtid 

eller fryst. 

Blinkande grönt sken Proben är ansluten till visningsenheten men ingen bildtagning sker. Om 

proben inte används inom 10 minuter kommer skärmen att frysas 

automatiskt och status ändras från fast grönt sken till blinkande grönt 

sken. Om proben inte används under ytterligare 20 minuter kommer den 

att stängas av. 

Blinkande gult sken Proben har ännu inte etablerat en Wi-Fi-anslutning med visningsenheten. 

Fast gult sken Proben försöker hitta bästa anslutning enligt användarens begäran eller 

under start om automatisk Wi-Fi-skanning konfigurerats. Se avsnitt 5.4.6. 

Fast rött sken Proben fungerar inte och bör startas om. 

 

  

Indikatorlampa 
för spänning 

Strömbrytare 
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3.4. Sätt i eller byt ut probens batteri 

Figurerna nedan visar spärren för att öppna luckan till batterifacket. För spärren mot strömbrytaren för att låsa 

upp och öppna luckan till batterifacket. 

 

 

 

Sätt i batteriet genom att varsamt föra in batteriet helt i batterifacket och tryck uppåt för att låsa batteriet på 

plats. Säkra luckan till batterifacket genom att föra spärren bort från strömbrytaren. 

 

 

 
 

 

Batteriet är fjäderbelastat och kan avlägsnas från batterifacket genom att du trycker nedåt på batteriets flik för att 

frigöra det.   

  

Spärr 

Strömbrytare 

Batteri 
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3.5. Ladda probens batteri 

Figuren nedan visar batteriladdaren. Indikatorlampan på laddaren ger följande information när laddaren har 

slagits på eller när batteriet har förts in i laddaren: 

 

Fast grönt sken Batteriet är fulladdat och kan avlägsnas för användning. 

Fast orange sken Korrekt batteri är infört och laddas. 

Blinkande rött sken Batteridetektionsfas. 

Fast rött sken Inget batteri har förts in, för hög/låg temperatur för batteri, för hög 

temperatur för batteriladdare, för hög spänning för batteriladdare, fel på 

timer för batteriladdare eller för låg ingående spänning. 

 

FÖRSIKTGHETSÅTGÄRD: Använd endast batterier och laddare som godkänts av Biim Ultrasound, annars kan 

systemet sluta att fungera eller skadas och det kan göra garantin ogiltig.  

Följ följande försiktighetsåtgärder för allmän batterisäkerhet: 

• Demontera inte eller öppna inte batteriet. 

• Håll batteriet borta från värme eller öppen låga och förvara det inte i direkt solljus. 

• Kortslut inte ett batteri. 

• Förvara inte batteriet på ett sätt som kan leda till kortslutning. 

• Förvara batteriet i originalförpackningen tills det ska användas. 

• Undvik att tappa eller slå till batteriet. 

• Se till att batterivätskan inte kommer i kontakt med huden om batteriet läcker. Spola omedelbart med 

vatten om batterivätskan kommer i kontakt med hud eller slemhinnor. Följ batteritillverkarens 

anvisningar om lämpliga åtgärder. 

• Använd endast laddaren som levererats av Biim för att ladda Biim-batterier. 

• Se till att sätta i batteriet i Biim Ultrasound-proben eller laddaren i korrekt riktning. 

• Använd inte något batteri eller någon laddare som inte godkänts av Biim. 

• Förvara batteriet utom räckhåll för barn. 

• Säkerställ att batteriet är torrt och rent. 

• Se till att ladda batterierna före användning. 

• Använd inte Biim-batteriet för andra enheter eller tillämpningar. 

• Avlägsna batteriet från utrustningen när utrustningen inte används. 

• För att förlänga batteriets livslängd ska Biim-batteriet inte förvaras under längre tid än en månad helt 

urladdat och inte längre än ett år utan uppladdning. 

• Följ alla lokala bestämmelser och krav beträffande lämplig kassering eller återvinning av batterier.  

  

Indikatorlampa för 
batteriladdare 

Batterifack 
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4. INSTALLATION AV APP OCH KONFIGURATION AV PROB 

Biim Ultrasound-proben används med en kompatibel pekplatta eller mobiltelefon (visningsenhet) som anges i 

avsnitt 2.3. Biim Ultrasound-appen måste laddas ned till visningsenheten innan Biim Ultrasound-systemet kan 

användas. 

4.1. Inställning av pekplatta eller mobiltelefon 

VIKTIGT: Använd alltid säkra lösenord och koder och byt dem ofta för att hålla data säkra. Det är viktigt när du 

låser din enhet (se avsnitt 4.1.1 och 4.1.2), när du konfigurerar en patientdatabas (se avsnitt 4.3) och när du 

installerar en Wi-Fi-anslutning till proben (se avsnitt 5.4.6). 

 

För att få bästa möjliga upplevelse rekommenderar Biim att du endast använder din visningsenhet för avbildning 

och tar bort alla appar som inte är relevanta. 

4.1.1. Ladda ned appen från App Store eller Google Play 

Biim Ultrasound-appen finns tillgänglig från Apples App Store eller Google Play. Anvisningar om hur du laddar ned 

en app finns i App Store eller Google Play. Sök efter appen på valfri webbplats. När Biim Ultrasound-appen har 

installerats på din visningsenhet visas ikonen för den på skärmen. 

 

 

När du installerar eller uppdaterar appen kommer du att få senaste firmware för proben. 

 

VIKTIGT: Du bör regelbundet ansluta till internet och uppdatera både appen och visningsenhetens operativsystem 

(när uppdateringar finns tillgängliga) för att säkerställa kontinuerlig säkerhet. 

 

4.1.2. Konfiguration av visningsenhet 
 

Biim rekommenderar följande inställningar för visningsenheten. 

 

För Apple iPad-visningsenheter: 

1. Aktivera Wi-Fi från Inställningar, Anslutningar. 

2. Från valen Inställningar, Allmänt, Tangentbord ska du: 

a. aktivera Använd automatiskt inledande versal 

b. inaktivera Automatisk korrigering 

c. aktivera Genvägar 

d. inaktivera Textförslag 

e. aktivera Delat tangentbord. 

3. Inaktivera eller avinstallera alla funktioner som kan starta automatiskt under en undersökning och dölja 

ultraljudsbilden. Vanliga funktioner omfattar inkommande samtal, Skype och FaceTime. 

4. Aktivera Uppdateringar från Inställningar, iTunes & App Store, Automatiska hämtningar. 

5. Gör enheten säkrare. 

a. Från Inställningar, Touch ID & lösenkod ska du välja Slå på lösenkod, Lösenkodsalternativ, 

Alfanumerisk kod och sedan ange en säker lösenkod. 
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För Samsung Galaxy-visningsenheter: 

1. Säkerställ att Wi-Fi-anslutning är aktiverad från Inställningar, Wi-Fi. 

2. Installera Adobe Acrobat Reader-appen för bästa möjliga visning av användarhandboken.  

3. Inaktivera eller avinstallera alla funktioner som kan starta automatiskt under en undersökning och dölja 

ultraljudsbilden. Vanliga funktioner omfattar inkommande samtal och Skype. 

4. Välj Inställningar, Appar, Biim Ultrasound, Behörigheter och aktivera Lagring om du vill kunna kopiera 

ultraljudsbilder till din bildsamling. 

5. Gör enheten säkrare. Välj Låsskärm och säkerhet. 

a. Välj Skärmlåstyp och ställ in ett säkert lösenord. 

b. Stäng av Okända källor. 

c. Välj Säker start och ställ in för att kräva lösenord vid start. 

d. Välj Övriga säkerhetsinställningar och aktivera Aktivt Knox-skydd. 

4.2. Kontroller på pekskärmen 

Alla funktioner och kontroller kan väljas genom att du trycker på motsvarande ikon på visningsenhetens 

pekskärm.   

 

4.3. Startmeny och första installation 

Första gången du startar Biim Ultrasound-appen visar ”Starthjälpen” att du ska välja ett språk enligt nedan: 
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Följande välkomstmeddelande visas när ett språk har valts: 

 

Starthjälpen gör att du kan utföra följande: 

 

1. Välja ett lösenord för patientdata. Val av ett lösenord skyddar patientinformation så att patientinformation 

som visas på visningsenheten endast kan granskas med användning av det korrekta lösenordet. 
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2. Bekräfta att proben är ansluten till visningsenheten via Wi-Fi. Wi-Fi-lösenordet kommer att vara ’biimeasy’ 

tills det ändras enligt beskrivningen i avsnitt 5.4.6. 

 

 

3. Ändra probens namn.  

Probens namn kan anges med bokstäver och siffror.  
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5. SKÄRMEN HEM 

Skärmen HEM visas när du har genomfört starthjälpen för första gången: 

 

 

5.1. Ikonen ANSLUT TILL PROB/GÅ TILL SKANNING 

Denna ikon kan ha ett av tre olika meddelanden beroende på anslutningen till proben. 

 

GÅ TILL SKANNING anger att Biim-proben har anslutits till visningsenheten och en ultraljudsskanning kan startas 

genom att du klickar på ikonen. Om du väljer ikonen GÅ TILL SKANNING öppnas skärmen för ultraljudsskanning 

och du kan börja att skanna. Namnet på den Biim Ultrasound-prob som är ansluten via Wi-Fi visas nedanför 

ikonen GÅ TILL SKANNING. OBS! Om du trycker på knappen Frys på proben kommer även detta att öppna 

skanningsskärmen. 

 

Om ingen prob är ansluten till visningsenheten via Wi-Fi visas INGEN PROB eller ANSLUT TILL PROB på skärmen 

HEM i stället för GÅ TILL SKANNING. Om Biim Ultrasound-appen tidigare har använts med en Biim-prob visas 

ANSLUT TILL PROB ovanför namnet på den senast anslutna proben. Appen kommer att försöka att ansluta till den 

proben när du klickar på ikonen. INGEN PROB visas om appen inte har anslutits tidigare. I detta fall kan Wi-Fi-

anslutningen etableras med hjälp av visningsenhetens Wi-Fi-inställning. 

 

 

Se avsnitt 6, “ANVÄNDA Biim ULTRASOUND-SYSTEMET”, för information om skärmen för ultraljudsskanning.  

Visar Wi-Fi-anslutningsstatus 

Visar “INGEN PROB” om 
ingen prob är ansluten 

Visar laddningen för Biim-
batteriet 

Visar skanningsskärmen 

Namnet på den anslutna Biim-
proben 

Visar skärmen för att ange och 
granska patientdata 

Logga in till/logga ut från 
patientdatabasen 

Visar användarhandboken för 
Biim-systemet 

Visar fler kontroller för att 
konfigurera Biim-systemet 
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5.2. Ikonen GÅ TILL PATIENT 

Val av ikonen GÅ TILL PATIENT gör att du kan ange, redigera eller ta bort patientinformation, välja 

undersökningstyp och hämta lagrade bilder. 

 

5.2.1. Fliken PATIENT 
Fliken PATIENT är standardvyn när du väljer ikonen GÅ TILL PATIENT. Val av Ny patient gör att du kan ange 

information om patientidentifiering, Välj SPARA för att spara informationen eller RENSA för att rensa alla fält med 

patientinformation. När du väljer SPARA visas patientens namn i arbetslistan till vänster på skärmen. 

 

Om du väljer en patient från arbetslistan visas information för patienten. Om du väljer SKANNA kommer du till 

skanningsskärmen och patientens namn visas på informationslisten överst på skärmen. Redigera data genom att 

välja REDIGERA. Patientinformationen kan tas bort genom att du väljer ikonen TA BORT.   

 

Om bilder redan har sparats för patienten visas miniatyrbilder av lagrade data längst ned på skärmen. 

 

  

Miniatyrbilder 
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5.2.2. Fliken UNDERSÖKNINGSTYP 
Val av fliken UNDERSÖKNINGSTYP gör att du kan välja bland flera fabriksprogrammerade 

undersökningskonfigurationer. Dessa konfigurationer har unika baslinjeinställningar för förstärkning, djup, 

bildkvalitet och specklenivå. Du kan ändra dessa parametrar under skanningen vid behov.  

 

 
 

Du kan även utforma och spara dina egna anpassade undersökningsinställningar. Du kan justera följande 

inställningar:   

• Förstärkning: använd reglaget för att öka eller minska bildens ljusstyrka. 

• Djup: använd reglaget för att välja bland tre tillgängliga inställningar av bilddjup (NÄRA, MEDIUM, DJUP). 

• Bildkvalitet: använd reglaget för att välja bland tre tillgängliga inställningar av bildupplösning (PEN, GEN, 

RES). 

• Specklenivå: välj önskad specklereduktionsnivå (Låg, Medel, Hög). OBS! Inställningen Hög finns inte 

tillgänglig på Samsung Tab S2-pekplattor. 

 

Du kan sedan spara den nya undersökningstypen genom att välja SPARA SOM. Du kan sedan namnge den nya 

konfigurationen för undersökningsinställningar. Den nya konfigurationen för undersökningsinställningar läggs till 

alternativen för undersökningstyp.   

 

Val av SKANNA tar dig till skanningsskärmen utan att de nya inställningarna sparas. 
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5.2.3. Fliken FÖRHANDSGRANSKNING 
Val av fliken FÖRHANDSGRANSKNING gör att du kan välja patientmappar för att granska, skicka bilder till en 

ansluten DICOM-server, kopiera eller skicka bilder till en annan mapp på visningsenheten.  

 

Skärmen visar mappar som är märkta med patientens namn. Om ingen patientinformation har angetts sparas 

mappen i en mapp med namnet ”Omärkt”. Du kan söka efter mappar genom att välja ikonen Sök och ange 

söksträngen.   

 

Mappar kan organiseras efter senaste eller efter namn genom att du väljer motsvarande ikon. Öppna en 

patientmapp genom att trycka på önskad mapp. 

 

När patientmappen öppnas visar skärmen mappar som är namngivna med datum för patientens undersökningar.  

  

 
 

När undersökningsmappen öppnas visar skärmen miniatyrbilder av bilderna som finns i mappen enligt nedan. 

Bilden eller videoklippet öppnas om du trycker på en miniatyrbild.  
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Använd ikonen VÄLJ för att välja en bild som ska skickas till en DICOM-server, kopieras eller flyttas. Välj sedan 

varje bild som du vill använda. Nedanstående kontroller blir tillgängliga när bilden/bilderna har valts: 

 

 
• DICOM: detta val skickar valda stillbilder till en DICOM-server som har kommunikation med Biim-

systemet. OBS! Endast stillbilder kan flyttas till DICOM-servern. Videoklipp kan inte överföras med denna 

kontroll. 

 

Välj SKICKA för att överföra bilderna. Välj DICOM-INSTÄLLNINGAR för att visa eller modifiera DICOM-

inställningar. Använd PATIENT för att visa tillgängliga patientfiler. I denna vy är det möjligt att inkludera eller 

utesluta patientinformation i den skickade bilden. Välj AVBRYT för att avbryta DICOM-överföringen. 

 

• KOPIERA TILL: detta val kopierar bilder till visningsenhetens bildsamling. Patientinformation kan 

inkluderas eller uteslutas i de kopierade bilderna. OBS! Sekretess om patienthälsoinformation ska 

upprätthållas vid kopiering till bilder på en osäker pekplatta genom att utesluta patientinformation. 

 

• FLYTTA: detta val flyttar valda bilder eller videoklipp till en annan patientmapp. Välj mottagande mapp 

från listan som visas på skärmen. 

 

 
 

Välj FLYTTA för att flytta de valda bilderna. Välj AVBRYT för att avbryta överföringen. 
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5.3. Ikonen LOGGA IN/LOGGA UT 

Sekretesslagstiftning kräver att enheter som lagrar skyddad hälsoinformation ska lösenordsskyddas. Ikonen 

LOGGA IN/LOGGA UT gör att du kan logga in till eller logga ut från patientinformationdatabasen. 

 

Om du inte har loggat in visar ikonen LOGGA IN. Val av LOGGA IN gör att du kan logga in till Biim-systemet vilket 

gör att du kan visa patientinformation och relaterade meddelanden. Det är möjligt att skanna utan att logga in 

men eventuellt lagrade bilder eller videoklipp lagras i en mapp som kallas ”Omärkt”. 

 

Om du har loggat in visar ikonen LOGGA UT. Val av LOGGA UT loggar ut dig från Biim-systemet och förhindrar 

åtkomst av patientdata. Data som tidigare har lagrats i systemet bibehålls när du loggar ut. 

 

Efter en period av inaktivitet loggar Biim-systemet ut dig automatiskt. Denna period på 10 till 60 minuter kan 

väljas på skärmen KONFIGURATION Allmänna inställningar som beskrivs i avsnitt 5.4.1. 

 

 

  

Logga in till/logga ut ur patientdatabasen 
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5.4. Ikonen KONFIGURATION 

Ikonen KONFIGURATION tar dig till olika skärmar och var och en har en uppsättning kontroller som gör att du kan 

konfigurera Biim-systemet.  

 

5.4.1. Allmänna inställningar 
Skärmen Allmänna inställningar är den första skärmen som visas när du väljer ikonen KONFIGURATION.   

 

Skärmen Allmänna inställningar gör att du kan justera följande kontroller: 

• Anläggningsnamn: denna kontroll är en valfri inställning som gör att du kan ange namnet på en 

anläggning som visas i informationslisten överst på skanningsskärmen. 

• Videoinspelningslängd: denna kontroll gör att du kan ställa in tidslängden i sekunder som systemet 

spelar in en videoloop när ikonen SPELA IN valts (tillgänglig endast på Apple-visningsenheter). Tänk på att 

längre videoloopar använder mer av visningsenhetens minne än kortare videoloopar. 

• Timer för utloggning: denna kontroll gör att du kan ställa in antalet minuter av inaktivitet innan systemet 

loggar ut dig automatiskt. 

• Återställ till fabriksinställningar: val av ikonen ÅTERSTÄLL INSTÄLLNINGAR återställer 

systeminställningarna till de ursprungliga fabriksinställningarna. Använd denna kontroll endast om du vill 

ändra alla kontroller. 
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5.4.2. Användningsinställningar 
Skärmen Användningsinställningar visar följande kontroller: 

• Knappanel till vänster: 

o PÅ — kontrollikonerna på skanningsskärmen visas på den vänstra sidan av skärmen.   

o AV — ikonerna visas på den högra sidan av skärmen. 

• Visa beskrivningstext under knappikonen:  

o PÅ — visar beskrivande text under ikonen.   

o AV — döljer den beskrivande texten. 

• Visa starthjälp:  

o PÅ — visar starthjälpen.   

o AV — döljer starthjälpen. 

• Dölj bildinställningar automatiskt:  

o PÅ — döljer avbildningsinställningens kontroller på skanningsskärmen efter 7 sekunder.   

o AV — visar avbildningsinställningens kontroller på skanningsskärmen tills ikonen INSTÄLLN. 

(INSTÄLLNINGAR) väljs. 

• Bildens mittlinje:  

o PÅ — visar mittlinjen på skanningsskärmen. 

o AV — döljer mittlinjen på skanningsskärmen. 

• Visa lista över bilder som sparats under sessionen:  

o PÅ — visar lista över sparade bilder på skanningsskärmen. 

o AV — döljer listan över sparade bilder på skanningsskärmen. 

• Använd gester för att kontrollera förstärkning och djup:  

o PÅ — aktiverar sveprörelse till vänster/höger för att kontrollera förstärkning och upp/ned för att 

kontrollera djup på skanningsskärmen, Panorering av en bild kräver att sveprörelse utförs med 

två fingrar. Denna inställning rekommenderas vid användning av en smarttelefon i stället för en 

pekplatta. 

o AV — inaktiverar sveprörelse för att kontrollera förstärkning och djup på skanningsskärmen. 

Panorering av en bild kontrolleras genom sveprörelse och förstärkning och djup kontrolleras via 

ikonen INSTÄLLN. (INSTÄLLNINGAR) på skanningsskärmen. 

• Aktivera förstärkningskontroll från prob:  

o PÅ — aktiverar förstärkningskontroll från proben genom en lång tryckning på upp- och 

nedknapparna. 

o AV — inaktiverar förstärkningskontroll från proben. 

• Aktivera bläddring i bildloop från prob: 

o PÅ — aktiverar bläddring i bildloop från proben genom ett tryck på upp- och nedknapparna. 

o AV — inaktiverar bläddring i bildloop från proben. 

• Aktivera bildfärgning: 

o PÅ — visar ultraljudsbild med en blå nyans  

o AV — tar bort den blå nyansen 
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5.4.3. Färginställningar 
Skärmen Färginställningar gör att du kan välja färger för mätningar, kommentarer och friritning. Det finns sex 

färger som kan väljas. 

 

5.4.4. Patientinställningar 
Skärmen Patientinställningar gör att du kan ändra endast lösenordet eller återställa patientdata och lösenord.  

VARNING: Permanent återställning av patientdata och lösenord tar bort alla relaterade patientbilder och data från 

visningsenhetens minne. Raderade data och bilder KAN INTE återställas.  
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5.4.5. DICOM-inställningar 
Skärmen DICOM-inställningar gör att du kan konfigurera anslutningar till DICOM-enheter. Det rekommenderas att 

DICOM-inställningarna konfigureras i samråd med din lokala DICOM-administratör. Du är ansvarig för lämplig 

konfiguration av DICOM-inställningar för att möjliggöra kommunikation mellan Biim-systemet och det avsedda 

DICOM-målet. Biim Ultrasound påtar sig inget ansvar för konfigurationen av DICOM-inställningarna.   

 

Filer formateras enligt standarden ”Digital Imaging and Communications in Medicine”. Deklaration om DICOM-

överensstämmelse finns tillgänglig på Biim Ultrasounds webbplats biimultrasound.com. 

 

Skärmen DICOM-inställningar visar följande kontroller: 

• DICOM-inställningar: välj från tidigare sparade DICOM-servernamn.   

• Namn: ange namnet på DICOM-servern.  

• Lokal AETitle: ”Local Application Entity Title” eller lokal AETitle är en unik identifierare som används för 

att identifiera en DICOM-applikation för andra DICOM-applikationer i nätverket. AETitle anges vanligtvis 

endast med siffror och versaler. 

• Fjärr-AETitle: ”Remote Application Entry Title” eller fjärr-AETitle är fjärr-DICOM-noden eller servern som 

Biim-systemet kommunicerar med. 

• Serveradress: denna kontroll är DICOM-serverns IP-adress. 

• Port: denna kontroll identifierar DICOM-gränssnittsporten. 

• TLS-säkerhet: ”Transport Layer Security” eller TLS-säkerhet är en DICOM-säkerhetsstandard. 
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5.4.6. Probinställningar 
Skärmen Probinställningar gör att du kan ändra konfigurationen av probens trådlösa nätverksanslutning. 

Standardinställningarna när du för första gången tar emot din Biim Ultrasound-prob är: 

 Probnamn: Biim-<probens serienummer> 

 Wi-Fi-region: USA 

 Aktiv Wi-Fi-kanal: 1 

 Automatisk Wi-Fi-kanalskanning: PÅ 

 Wi-Fi-lösenord: biimeasy. 

 

Du kan ändra valfri inställning genom att använda denna skärm när du har anslutit din visningsenhet med 

standardnätverksinställningar. Välj ikonen SPARA för att spara dina inmatningar.   

 

VIKTIGT: För att säkerställa säkerhet för alla ultraljudsdata och kontroll av proben rekommenderas att du ändrar 

lösenordet. Om du använder det välkända standardlösenordet blir Biim-systemet potentiellt sårbart. 

 

Om du glömmer Wi-Fi-lösenordet som du använder för proben kan du återställa probens Wi-Fi-inställningar till de 

fabriksinställda värdena genom att samtidigt hålla in både probens upp- och nedknapp för djup medan du trycker 

på probens strömbrytare. 

 

 
 

VIKTIGT: Om det finns flera prober på samma plats ska de aktiva Wi-Fi-kanalerna konfigureras med olika värden 

för att förhindra Wi-Fi-interferens. Dessutom minimeras Wi-Fi-interferensen om flera andra Wi-Fi-aktiverade 

enheter används på samma plats som proben genom att du ändrar Wi-Fi-kanalen till en kanal som inte används 

för närvarande.  

 

Automatisk Wi-Fi-kanalskanning startar en Wi-Fi-kanalskanning varje gång proben slås på. Denna skanning söker 

efter den optimala kanalen för Wi-Fi-anslutningen. Denna åtgärd tar cirka 30 sekunder. Om proben vanligtvis 

används på samma plats och inga Wi-Fi-anslutningsproblem förekommer kan detta alternativ ställas in på AV för 

att minska tiden för att starta proben. 

 

Knappen STARTA WIFI-SKANNING påbörjar skanning av Wi-Fi-kanaler. Alla Wi-Fi-kanaler som finns tillgängliga i 

den valda regionen kontrolleras. Baserat på observerad trafik väljs den mest optimala kanalen. Denna åtgärd tar 

cirka 30 sekunder och Wi-Fi-anslutningen till proben inaktiveras under denna tidsperiod. Beroende på Wi-Fi-

inställningarna kan visningsenheten automatiskt återansluta till proben. Wi-Fi-anslutningen till proben kan 

etableras manuellt med användning av visningsenhetens Wi-Fi-inställning vid behov. Denna funktion 

rekommenderas när en varning för låg Wi-Fi-anslutningskvalitet har inträffat.  

 

5.4.7. Licensinformation 
 

Skärmen Licensinfo visar information om hur länge den senast använda proben kan användas utan att licensen 

förnyas. 
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5.4.8. Språkinställningar 

 
Skärmen Språkinställningar gör att du kan välja språk för appen. Dessutom kan datum- och tidsformat 

modifieras. Knappen SPARA ändrar det valda språket. 

 

 

5.4.9. Skärmen Om 

 
Skärmen Om ger information om systemets maskin- och programvara. Denna skärm har även en kontroll för 

uppdatering av probens programvara. Biims juridiska anmärkningar kan också visas genom att du väljer ikonen 

VILLKOR. 
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5.5. Ikonen HJÄLP 

Val av ikonen HJÄLP visar en meny som gör att du kan visa Snabbguide för Biim-systemet, denna 

Användarhandbok eller kontakta Teknisk support via e-post. Välj ikonen BAKÅT för att gå tillbaka till sidan HEM. 

 

SKICKA LOGGAR laddar upp Biims interna loggfiler till Biims support. Denna visningsenhet måste anslutas till 

internet när detta har utförts. 
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6. ANVÄNDA Biim ULTRASOUND-SYSTEMET 

Det grundläggande arbetsflödet med Biim-systemet beskrivs nedan. 

6.1. Ställ in visningsenheten och proben 

1. Slå på visningsenheten som har Biim Ultrasound-appen och aktivera den. 

2. Sätt i ett fulladdat batteri i Biim Ultrasound-proben, stäng och lås batterifackets lucka. 

3. Slå på proben. 

4. Säkerställ att det finns en Wi-Fi-anslutning mellan proben och visningsenheten.   

a. Öppna visningsenhetens Inställningar, säkerställ att visningsenhetens Wi-Fi är aktiverat och välj 

Biim-proben bland Wi-Fi-alternativen. Standardlösenordet är ”biimeasy”. 

b. Lämna visningsenhetens inställningar och öppna appen. 

5. Kontrollera probens batteristatus som visas på visningsenheten innan proceduren påbörjas. 

6. Logga in till systemet vid behov och ange patientdata om så önskas. 

a. Välj patientnamn från skärmen Patient.  

b. Välj undersökningstyp från skärmen Undersökningstyp. 

6.2. Förbered för sterila procedurer 

Försiktighetsåtgärd:  

• Använd ett godkänt sterilt probhölje och steril gel för kliniska tillämpningar som innebär kontakt med 

slemhinnor, skadad hud eller vanligtvis steril vävnad (t.ex. biopsiprocedurer, nålinförande osv.).  

• Använd ett sterilt hölje på visningsenheten eller använd andra sätt att bibehålla steriliteten under alla 

interaktioner med visningsenheten för kliniska tillämpningar som innebär kontakt med slemhinnor, 

skadad hud eller vanligtvis steril vävnad (t.ex. biopsiprocedurer, nålinförande osv.).  

• Användningen av höljen ändrar inte behovet av rekommenderad rengöring och desinfektion efter varje 

användning. 

• Probhöljen kan innehålla naturgummilatex. Dessa höljen kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa 

personer. Se avsnitt 1.3, ”Medicinsk varning från FDA om latex”, för mer information. 

 

1. Placera Biim Ultrasound-proben i probhållaren. 

 

            

 

2. Sätt på dig sterila handskar och etablera ett sterilt fält. 
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• Om du inte kommer att använda det sterila platthöljet enligt beskrivningen i nästa steg vill du 

kanske välja SKANNA från Patientinformation innan du etablerar det sterila fältet. 

3. Sätt på det sterila platthöljet på pekplattan. 

• Det sterila platthöljet rekommenderas alltid för sterila procedurer. Om du kommer att låta en 

assistent använda pekplattan utanför det sterila fältet behövs kanske inte det sterila platthöljet. 

4. Applicera ultraljudsgel på insidan av probens hölje. 

• Se till att använda gel som är kompatibel med proben och den kliniska tillämpningen. 

5. Ta upp proben från probhållaren med steril teknik, placera probhöljet runt proben och placera den i det 

sterila fältet. Sätt inte tillbaka en prob med hölje i probhållaren eftersom hållaren inte är steril.  

OBS! Om en varning, såsom låg batterispänning, visas under skanning kan knappen Frys på proben användas 

för att bekräfta varningen utan att vidröra visningsenheten. 

6.3. Skanna 

1. Välj SKANNA från Patientinformation. 

• Val av SKANNA startar en undersökning för den valda patienten och visar skanningsskärmen 

med skanningskontrollerna och annan information. Ett exempel visas nedan: 

 

2. Applicera ultraljudsgel på patienten och/eller avbildningsytan på Biim Ultrasound-proben. 

• Se till att använda gel som är kompatibel med proben och den kliniska tillämpningen. 

3. Placera proben på patientens hud och avbilda den avsedda anatomin. Inriktningsmarkören på skärmens 

vänstra sida motsvarar inriktningsmarkören på proben och kan användas för att orientera proben. Om 

mittlinjemarkören aktiveras i Biim Ultrasound-appen motsvarar den mittmarkören på probens grå front. 

4. Justera bilddjupet och förstärkningen vid behov för att optimera bilden. 

a. Justera förstärkning: välj INSTÄLLN. (INSTÄLLNINGAR) från knappanelen så visas ett reglage. Dra 

upp cirkeln för att göra bilden ljusare och dra ned för att göra bilden mörkare. 

OBS! Förstärkningen kan även kontrolleras genom att använda långa tryckningar på upp- eller 

nedknappen på proben vid aktivering av ”Aktivera förstärkningskontroll från prob”, se avsnitt 

5.4.2. 

OBS! Förstärkningen kan även kontrolleras genom att du drar ditt finger till vänster eller höger på 

bilden vid aktivering av ”Använd gester för att kontrollera förstärkning och djup”, se avsnitt 5.4.2. 

b. Justera djup: välj INSTÄLLN. (INSTÄLLNINGAR) från knappanelen. Välj NÄRA, MEDIUM eller DJUP 

för att se den önskade anatomin.   

Informationsfält 

Inriktnings-
markör 

Undersöknings-
typ 

Djup-
skala 

 

Anläggnings-
namn 

Upplösning 

Patientnamn 

 
Datum 

 
Prob 

Knappanel 

Biim-probens batteri 

Skärmen Hem 

Bildfrysning 

Videoinspelning 

Avbildningskontroller 

Avslutar en 
undersökning 

Visar 
konfigurations-
kontroller 
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i. NÄRA = 2,0 cm, MEDIUM = 3,0 cm och DJUP = 4,0 cm. Djupskalan till vänster på bilden 

visar bildens djup. 

OBS! Bilddjupet kan även kontrolleras genom att använda upp- eller nedknappen på 

proben. 

OBS! Djupet kan även kontrolleras genom att du drar fingret uppåt eller nedåt på bilden 

vid aktivering av ”Använd gester för att kontrollera förstärkning och djup”, se avsnitt 

5.4.2. 

 

c. Justera upplösning: välj INSTÄLLN. (INSTÄLLNINGAR) från knappanelen. Välj PEN, GEN eller RES. 

GEN rekommenderas för de flesta tillämpningar. 

 

6.4. Frys, spara, spela in 

1. Frys/återställ en bild: välj FRYS/ÅTERSTÄLL från knappanelen. 

OBS! Bilden kan även frysas/återställas genom att du väljer knappen FRYS på Biim Ultrasound-

proben. 

 

2. Välj en annan aktuell bild från bildloopen: dra cirkeln på bildlooplisten som visas längst ned på skärmen. 

Reglage för förstärkning 

Djupkontroller 

Upplösningskontroller 

Frys 
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OBS! Bildloopens position kan även kontrolleras genom att använda upp- eller nedknappen på 

proben vid aktivering av ”Aktivera bläddring i bildloop från prob”, se avsnitt 5.4.2. 

3. Spara en bild: välj FRYS från knappanelen och välj sedan SPARA för att spara bilden.   

OBS! Bilden kan även sparas genom att du trycker på knappen SPARA på proben. 

 

En miniatyrbild av den sparade bilden visas tillfälligt överst till vänster på skanningsskärmen när 

bilden sparas. Sparade bilder kan konfigureras till att visas på skärmen i en lista över miniatyrbilder 

genom inställningen ”Visa lista över bilder som sparats under sessionen”, se avsnitt 5.4.2. Bilder i 

listan över miniatyrbilder kan väljas för snabbgranskning. Listan rensas när skanningsskärmen 

stängs.  

 

 

 

4. Spela in en videoloop: under skanning kan du välja SPELA IN från knappanelen (endast tillgänglig på 

Apple-visningsenheter). 

Spara 
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• OBS! Inspelningen avbryts efter den förutbestämda tidsperioden (3–60 sekunder) som kan 

justeras på sidan KONFIGURATION Allmänna inställningar. Inspelning kan även avbrytas genom 

att du trycker på knappen SPELA IN medan inspelningen är aktiv. 

 

 

 

  

Spela in 
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6.5. Zooma och panorera 

1. Tryck med två fingrar på skärmen för att zooma och sprid sedan ut fingrarna för att förstora bilden. 

i. OBS! Bilden kan flyttas genom att du trycker på skärmen och sveper bilden för att flytta 

den till önskad position. 

ii. OBS! Zoomning och ompositionering kan utföras på en realtidsbild eller en fryst bild. 

iii. OBS! I mätningsläget kan du välja ZOOMA på verktygslisten för att förstora bilden. 

2. Panorera bilden genom att trycka på och dra den i önskad riktning. OBS! Om ”Använd gester för att 

kontrollera förstärkning och djup” under Användningsinställningar har aktiverats kräver 

panoreringsfunktionen att du använder två fingrar. 

3. Återställ bilden till en centrerad bild utan zoom genom att trycka två gånger på bilden. 

6.6. Mäta 

1. Mät en diameter eller ett avstånd: välj MÄT från knappanelen medan bilden är fryst och välj sedan LINJE. 

a. Tryck på skärmen där du vill placera den första mätpunkten. 

b. Tryck på skärmen där du vill placera den andra mätpunkten. En linje som sammanbinder de två 

mätpunkterna kommer att visas. 

c. Avståndet mellan de två mätpunkterna visas på motstående sida från knappanelen. Välj LINJE 

igen för att ta bort cirklarna runt mätpunkterna. 

OBS! Om du trycker på något annat ställe än på den valda linjen och mätpunkterna kommer 

cirklarna att försvinna. 

d. Justera placeringen av mätpunkterna vid behov: 

i. Tryck på en mätpunkt eller linjen. Cirklarna visas runt båda mätpunkterna.  

ii. Tryck på insidan av cirkeln för mätpunkten som ska flyttas, dra det till önskad position 

och lyft fingret. Upprepa tills båda mätpunkterna finns på önskade ställen.  

OBS! Upp till fyra mätningar kan utföras på en bild. 

OBS! Mätningarna kan utföras på frysta eller lagrade bilder. Dessa funktioner är endast 

tillgängliga för frysta eller lagrade bilder.   

OBS! Spara mätningar på bilden genom att välja SPARA från knappanelen medan mätningarna 

visas. 

 

 

  

Mät 

Linje 

Cirkel 
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2. Mät en omkrets: välj MÄT från knappanelen medan bilden är fryst och välj sedan CIRKEL. 

a. Tryck på skärmen där du vill placera den första mätpunkten. 

b. Tryck på skärmen där du vill placera den andra mätpunkten. En linje som sammanbinder 

mätpunkterna kommer att visa en av ellipsdiametrarna. 

c. Tryck på skärmen där du vill placera den tredje mätpunkten. 

d. Avståndet för båda ellipsdiametrarna, omkretsen och arean visas på motstående sida från 

knappanelen. Välj CIRKEL igen för att ta bort cirklarna runt mätpunkterna. 

OBS! Om du trycker på något annat ställe än på den valda ellipsen och mätpunkterna 

kommer cirklarna att försvinna. 

e. Justera placeringen av mätpunkterna: 

i. Tryck på mätpunkten som ska flyttas. Cirklar visas runt alla mätpunkter.  

 

ii. Tryck på insidan av cirkeln för mätpunkten som ska flyttas och dra det till önskad 

position. Det ökar/minskar storleken på omkretsmätningen. Upprepa tills mätpunkterna 

och omkretsmarkörerna finns på önskade ställen.  

 

OBS! Upp till fyra mätningar kan utföras på en bild. 

OBS! Mätningarna kan utföras på frysta eller lagrade bilder. Dessa funktioner är endast 

tillgängliga för frysta eller lagrade bilder. 

OBS! Spara mätningar på bilden genom att välja SPARA från knappanelen medan mätningarna 

visas. 

3. Ta bort en mätning genom att antingen välja mätningen och sedan välja TA BORT från knappanelen eller 

välja BAKÅT och sedan välja FÖRKASTA från popup-menyn. 
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6.7. Kommentera, rita 

1. Kommentera en fryst bild genom att välja ikonen ABC. Tryck på skärmen där du vill placera 

kommentaren. En ruta visas på skärmen med en linje kopplad till rutan där du tryckte på skärmen och 

tangentbordet på visningsenheten visas så att du kan ange kommentaren. 

2. Rita på en fryst bild genom att välja MÄT och sedan välja RITNING från knappanelen. Välj RITA från 

menyn RITNING och använd sedan fingerspetsen för att rita på skärmen. Radera ritningen genom att 

välja RADERA från menyn RITNING och använd fingerspetsen för att dra över linjen som ska raderas. 

OBS! Kommentarer och ritningar kan inte utföras på bilder i realtid. Dessa funktioner är endast 

tillgängliga för frysta eller lagrade bilder. 

OBS! Kommentarer och/eller ritningar kan utföras frysta eller lagrade bilder. Spara kommentarer 

och/eller ritningar på bilden genom att välja SPARA från knappanelen medan kommentarerna 

och/eller ritningarna visas. 

6.8. Avsluta, rengöra 

1. Utför den avsedda proceduren.  

2. Välj AVSLUTA från knappanelen när proceduren eller avbildningen är slutförd. 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Data för en ny patient lagras i föregående patients mapp om en ny 

undersökning startas innan du väljer AVSLUTA. Patientdata kan redigeras genom att följa 

anvisningarna i avsnitt 5.2.1 i denna användarhandbok. 

3. Tryck på och håll in probens strömbrytare tills lampan på proben släcks. 

4. Om sterila höljen används för Biim Ultrasound-proben eller visningsenheten ska de kasseras enligt 

anläggningens standardförfarande. 

5. Rengör och desinficera proben enligt anvisningar i avsnitt 7. 
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7. RENGÖRING OCH DESINFEKTION 

Varningar:  

• Använd alltid personlig skyddsutrustning (t.ex. skyddshandskar och skyddsglasögon) vid rengöring eller 

desinfektion av Biim Ultrasound-proben för att minska risken för skada. 

• Rengörings- och desinfektionsmetoder som anges i detta dokument baseras på kompatibilitet med 

proben och förutsätter eller garanterar inte effektiva biologiska resultat. Se godkänd märkning på 

rengörings- och desinfektionsmaterial för information om rengörings- och desinfektionseffektivitet.   

Försiktighetsåtgärder:  

• Sänk inte ned hela Biim Ultrasound-proben och/eller batteriet i någon vätska. Säkerställ att inga vätskor 

kommer in i batterifacket under rengörings- eller desinfektionsprocedurer. Vätskor kan skada proben och 

batteriet samt göra garantin ogiltig. 

• Använd endast Cidex OPA som desinfektionsmedel. Användning av andra lösningar kan skada proben och 

göra garantin ogiltig. 

• Användning av andra rengörings- eller desinfektionsmaterial än de som rekommenderas av Biim kan leda 

till skada på utrustningen och göra garantin ogiltig. 

• Följ alltid anvisningarna från desinfektions- eller rengöringslösningens tillverkare om hur produkterna ska 

användas. 

• Proben får inte steriliseras. Om proben ska användas för ett sterilt förfarande ska den placeras i ett sterilt 

hölje som är godkänt för en sådan tillämpning. Användning av en autoklav, gas eller andra 

desinfektionsmetoder, som inte godkänts av Biim Ultrasound, kan skada proben och göra garantin ogiltig. 

• Bekräfta att rengörings- eller desinfektionslösningen inte har gått ut innan den används på proben. 

Rengöring och användning av hölje 
Det rekommenderas att Biim Ultrasound-proben rengörs mellan varje patientanvändning. Rengöring måste 

utföras före desinfektion. Dokument med riktlinjer från FDA (USA) definierar rengöring som avlägsnande av all 

synlig smuts eller föroreningar. Desinfektionsnivån ska vara lämplig för den avsedda kliniska användningen. 

Observera att användning av ett hölje rekommenderas för kliniska tillämpningar som innebär kontakt med 

slemhinnor, skadad hud eller vanligtvis steril vävnad. Lämpliga rengörings- och desinfektionsprocedurer ska 

emellertid följas även om ett sterilt hölje eller en steril barriär har använts. 
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7.1. Rengöring av Biim Ultrasound-proben 

Det rekommenderas att Biim Ultrasound-proben rengörs mellan varje patientanvändning, även om ett sterilt hölje 

eller en steril barriär har använts. Rengöring måste utföras före desinfektion. Rengöring ska omfatta avlägsnande 

av all synlig smuts eller föroreningar. Följ alla rengöringsprocedurer i följd, utan att hoppa över något steg. 

 

VARNING: Följ rekommendationer och anvisningar från rengöringsmedlets tillverkare vid användning av 

rengöringsmedel. 

VARNING: Använd endast rengörings- och desinfektionsmedel som rekommenderas av Biim. Undvik aceton, 

metyletylketon (MEK), färgthinner, starka lösningsmedel eller slipverkande rengöringsmedel. Användning av 

inkompatibla lösningar kan leda till skada och göra garantin ogiltig. 

VARNING: Undvik kirurgborstar vid rengöring av proben. Till och med användning av mjuka borstar kan leda till 

skada. 

VARNING: När proben har rengjorts måste den torka fullständigt före desinfektion eftersom vatten på probens 

yta kan späda ut desinfektionsmedlet. 

 

1 .  Rengör ytan med en mjuk duk fuktad med en mild tvållösning och avlägsna synlig smuts och 

föroreningar. En PDI® Sani-Cloth® HB-duk för engångsbruk kan användas. 

2 .  Kontrollera fördjupningar och avlägsna synlig smuts. Använd en bomullspinne fuktad med en mild 

tvållösning för att avlägsna synlig smuts i eventuella fördjupningar. 

• Använd inte en borste eller slipverkande material för att rengöra proben eftersom en sådan 

användning kan leda till skada. 

3 .  Torka av proben med en mjuk duk fuktad med vatten.  

4 .  Torka proben torr med en torr duk. 

5 .  Undersök proben för tecken på skada, t.ex. sprickor, djupa skåror, spruckna fogar eller vassa kanter. 

Använd inte proben om sådan skada upptäcks eller misstänks och kontakta din lokala Biim-representant.  

När rengöringen har slutförts ska proben desinficeras med desinfektionsprocedurer, antingen på låg eller hög 

nivå, som anges i avsnittet 7.2.1 ”Lågnivådesinfektion” eller avsnitt 7.2.2 ”Högnivådesinfektion”. 
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7.2. Desinfektion av Biim Ultrasound-proben 

VARNING: Följ rekommendationer och anvisningar från tillverkare vid användning av rengörings- och 

desinfektionsmedel. 

VARNING: Överbliven lösning kan finnas kvar på Biim Ultrasound-proben om anvisningar från rengörings- och 

desinfektionsmedlets tillverkare inte följs noga. 

VARNING: Säkerställ att lösningens styrka och kontakttid är lämpliga för desinfektion vid desinfektion av proben. 

VARNING: Kontrollera utgångsdatum för alla lösningar och kemikalier. Använd inte lösningar eller kemikalier som 

har gått ut. 

VARNING: Använd ett godkänt sterilt probhölje och steril gel för kliniska tillämpningar som innebär kontakt med 

slemhinnor, skadad hud eller vanligtvis steril vävnad (t.ex. biopsiprocedurer, nålinförande osv.). 

VARNING: Använd ett sterilt hölje på visningsenheten eller andra sätt för att bibehålla steriliteten under alla 

interaktioner med visningsenheten för kliniska tillämpningar som innebär kontakt med slemhinnor, skadad hud 

eller vanligtvis steril vävnad (t.ex. biopsiprocedurer, nålinförande osv.). 

VARNING: Användning av höljen ändrar inte behovet av rekommenderad rengöring och desinfektion efter varje 

användning. 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Använd endast Cidex OPA som desinfektionsmedel. Användning av andra lösningar kan 

leda till skada och göra garantin ogiltig. 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Proben är inte utformad för att steriliseras. Sterilisering av proben kan leda till skada. 

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Val av en lösning som inte rekommenderas, användning av en inkorrekt lösningsstyrka 

eller nedsänkning av proben djupare eller under längre tid än rekommenderat kan leda till skada. 

 

Använd följande procedurer för att utföra antingen högnivådesinfektion eller lågnivådesinfektion. Nivån för 

desinfektionen ska vara lämplig för den avsedda kliniska användningen. Högnivådesinfektion av proben 

rekommenderas för kliniska tillämpningar som innebär kontakt med slemhinnor, skadad hud eller vanligtvis steril 

vävnad. Lågnivådesinfektion av proben rekommenderas för alla andra tillämpningar och rekommenderas alltid för 

tillbehören. 

 

7.2.1. Lågnivådesinfektion 
 

1 .  Rengör och torka Biim Ultrasound-proben enligt rengöringsanvisningarna i avsnitt 7.1. 

VARNING: Proben måste rengöras och torkas före desinfektion. Det är ett nödvändigt steg före 

desinfektion eftersom vatten på ytan kan späda ut Cidex OPA. 

2 .  Säkerställ att Cidex OPA är vid en temperatur på minst 23 C. 

3 .  Torka av proben med en mjuk duk som fuktats grundligt med Cidex OPA. 

• Applicera Cidex OPA-lösningen på en duk i stället för på proben för att minska risken för skada.  

• Sänk inte ned och blötlägg inte batteriet. 

• Följ alltid de godkända märknings- och spädningsanvisningarna för Cidex OPA-lösningen.  

• Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning (dvs. skyddshandskar, vätskeresistent rock och 

ögonskydd) vid hantering av Cidex OPA. 

4 .  Torka proben med en ren och mjuk duk eller låt den lufttorka före nästa användning. 

5 .  Förvara och kassera överbliven Cidex OPA-lösning enligt anvisningarna för Cidex OPA. 

6 .  Undersök proben för tecken på skada, t.ex. sprickor, djupa repor, spruckna fogar eller vassa kanter. 

Använd inte proben om sådan skada upptäcks eller misstänks och kontakta din lokala Biim-representant.  

 

7.2.2. Högnivådesinfektion 

 
1 .  Rengör och torka Biim Ultrasound-proben enligt rengöringsanvisningarna i avsnitt 7.1. 

• Rengöring och torkning måste utföras enligt ovanstående rengöringsanvisningar. 

2 .  Öppna Cidex OPA enligt tillverkarens anvisningar. 

• Använd inte Cidex OPA som har varit öppen mer än 24 timmar och/eller som har förvarats utanför 

tillverkarens rekommenderade förvaringstemperaturintervall (15–30 C).  

• Använd inte Cidex OPA om den har gått ut.  
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3 .  Säkerställ att Cidex OPA är vid en temperatur på minst 23 C. 

4 .  Vät en mjuk duk grundligt med Cidex OPA och torka av proben. Var uppmärksam på linsen och fronten. 

• Sänk inte ned och blötlägg inte batteriet. 

• Följ alltid de godkända märknings- och spädningsanvisningarna för Cidex OPA-lösningen.  

• Använd rekommenderad personlig skyddsutrustning (dvs. skyddshandskar, vätskeresistent rock och 

ögonskydd) vid hantering av Cidex OPA. 

5 .  Låt proben lufttorka. 

6 .  Sänk ned proben i Cidex OPA-lösningen tills högst halva fronten är nedsänkt i vätska, se bilden nedan. 

OBS! Se till att luta proben i en vinkel på 30–45 när den sänks ned i OPA Cidex. Se till att inga 

luftbubblor bildas på någon av probens ytor. När proben är korrekt nedsänkt i vätskan och inga 

luftbubblor finns på probens yta ska proben återföras till upprätt position. När proben är positionerad 

upprätt i vätskan ska alla nedsänkta ytor torkas av med lite gasväv som har blötlagts i Cidex OPA, för att 

säkerställa att kvarstående luftbubblor avlägsnas från probens yta. 

 

• Behållaren som används för blötläggning av proben ska vara tillverkad av genomskinligt glas eller 

Cidex OPA-kompatibel plast för att möjliggöra upptäckt av luftbubblor som kan fastna på probens yta. 

Om eventuella luftbubblor upptäcks ska de torkas bort med den blötlagda gasväven som nämns 

ovan. Avlägsna proben från Cidex OPA vid behov och sänk ned den igen enligt anvisningarna från och 

med steg 4. 

• Förekomsten av luftbubblor på probens yta kan förhindra högnivådesinfektionen. 

• Djupare nedsänkning av proben än vad som rekommenderas kan leda till skada eller missfärgning 

och kan göra garantin ogiltig. 

• Se till att inte sänka ned knapparna eller batterifacket. Låt inte vätskor komma in i batterifacket. 

 

7 .  Lämna probens lock nedsänkt i Cidex OPA i 45 minuter och se till att Cidex OPA är vid en temperatur på 

minst 23 C under denna process. 

• Sänk inte ned och blötlägg inte hela proben i lösningen. Sänk inte ned och blötlägg inte batteriet. 

• Följ alltid de godkända märknings- och spädningsanvisningarna för desinfektionslösningen. 

1) Luta proben i en 
vinkel på 30–45 grader. 

2) Låt proben vidröra 
Cidex OPA-lösningen 
utan att luftbubblor 
bildas på probens yta. 

3) Positionera proben i 
upprätt position. Torka av 
med ett handskbeklätt finger 
för att avlägsna eventuella 
luftbubblor från probens yta. 

Sänkt inte ned hela 
Biim-proben. 

 
 

Sänk inte ned 
proben i vätska mer 

än halva höjden av 
den grå fronten. 
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8 .  Låt proben lufttorka. 

9 .  Skölj de delar av proben som varit nedsänkta i Cidex OPA enligt sköljningsanvisningarna för Cidex OPA. 

1 0 .  Torka av proben med en steril duk fuktad med 70 % isopropylalkohol och låt lufttorka.  

1 1 .  Förvara och kassera överbliven Cidex OPA-lösning enligt anvisningar för Cidex OPA. 

1 2 .  Undersök proben för tecken på skada, t.ex. sprickor, djupa repor, spruckna fogar eller vassa 

 kanter. Använd inte proben om sådan skada upptäcks eller misstänks och kontakta din lokala 

 Biim-representant. 
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8. FELSÖKNING 

Informationen i detta avsnitt tillhandahålls för att hjälpa till att korrigera eventuella problem som påträffas vid 

användning av Biim Ultrasound-systemet. Om ett problem kvarstår eller inte tas upp i detta avsnitt, gå till Biim 

Ultrasounds webbplats för kontaktinformation för din lokala representant. OBS! Om en varning såsom låg 

laddningsnivå visas under skanning kan knappen Frys på proben användas för att bekräfta varningen utan att 

vidröra visningsenheten. 

 

Symtom Möjlig lösning 

Visningsenheten startar inte Säkerställ att pekplattans eller mobiltelefonens batteri 

är laddat. 

Dålig bildkvalitet Justera probens placering och/eller vinkel. 

Justera förstärkningen. 

Säkerställ att upplösningen är inställd på RES. 

Säkerställ att specklereduktionen är inställd på 

lämpligt sätt. 

Justera djupet. 

Använd tillräcklig mängd av den godkända 

ultraljudsgelen. 

Proben startar inte Säkerställ att batteriet är korrekt och ordentligt infört i 

batterifacket. 

Säkerställ att batteriet är laddat tillräckligt.  

Byt ut ett urladdat batteri mot ett laddat batteri. 

Tryck in strömbrytaren i 2 sekunder vid start. 

Proben fungerar inte Starta om proben. 

Säkerställ att batteriet är korrekt och ordentligt infört i 

batterifacket. 

Säkerställ att batteriet är tillräckligt laddat.  

Byt ut ett urladdat batteri mot ett laddat batteri. 

Säkerställ att proben är ansluten till visningsenheten. 

Bildens mittlinje visas inte Gå till Användningsinställningar och säkerställ att 

bildens mittlinje är aktiverad.  

Undersökningstypen är inkorrekt Ändra undersökningstypen genom att välja Gå till 

patient på skärmen Hem och gå till Undersökningstyp. 

Batteriet laddas inte i batteriladdaren Säkerställ att batteriladdaren är ansluten till ett 

eluttag som fungerar. 

Avlägsna batteriet från batteriladdaren och sätt i det 

igen. 

Byt ut ett gammalt batteri mot ett nyare. 

Batteriladdarens lampa är röd när batteriet laddas Avlägsna batteriet från batteriladdaren och sätt i det 

igen. 

Säkerställ att batteriet och batteriladdaren har antagit 

rumstemperatur.  

Koppla från batteriladdaren och anslut den igen. 

Byt ut ett gammalt batteri mot ett nyare. 

Wi-Fi-lösenordet godkänns inte Om probens lampa blinkar grönt är proben redan 

ansluten till en annan visningsenhet. Stäng av den 

andra visningsenheten.   

Stäng av proben och slå på den igen om den anslutna 

visningsenheten stängdes av. 

Återställ det fabriksinställda lösenordet om lösenordet 

har glömts bort genom att samtidigt trycka på probens 

strömbrytare och båda knapparna för probdjup. 

Använd sedan det fabriksinställda Wi-Fi-lösenordet 

”biimeasy”. 

Proben ansluter inte till visningsenheten Säkerställ att visningsenhetens Wi-Fi har slagits på. 

Välj Biim Ultrasound-proben bland tillgängliga Wi-Fi-

nätverk från visningsenhetens inställnings- eller Wi-Fi-

meny. 

Om probens indikatorlampa lyser i grönt är den 

ansluten till en visningsenhet. Lokalisera vilken 

visningsenhet den kan vara ansluten till och stäng av 



Användarhandbok för Biim Ultrasound-system  47 

den visningsenheten eller ställ in den för att glömma 

probens Wi-Fi-nätverk. 

Probfelmeddelande på Biim Ultrasound-appen Starta om proben. 

Sätt i probens batteri igen. 

Uppdatera Biim Ultrasound-appen om en nyare 

version finns tillgänglig. 

Kontakta kundsupport. 

Meddelande om ogiltig prob-firmware visas på Biim 

Ultrasound-appen 

Uppdatera Biim Ultrasound-appen. 

Uppdatera Biim Ultrasound-proben. 

Meddelande om misslyckad uppdatering av firmware 

visas på Biim Ultrasound-appen 

Sätt i ett fulladdat batteri och starta uppdateringen 

igen. 

Meddelande om att proben är nyare än Biim 

Ultrasound-appen visas 

Uppdatera Biim Ultrasound-appen. 

Meddelande om att proben inte stöds visas på Biim 

Ultrasound-appen 

Kontrollera att en Wi-Fi-anslutning har etablerats till 

Biim-proben. 

Uppdatera Biim Ultrasound-appen om en nyare 

version finns tillgänglig. 

Varning om låg laddningsnivå visas på Biim 

Ultrasound-appen 

Installera ett fulladdat batteri och säkerställ att det är 

ordentligt infört och spärrat i batterihållaren. 

Om batteriets livslängd per laddning har minskat ska 

batteriet bytas ut mot ett nyare. 

Meddelande om låg Wi-Fi-frekvens visas på Biim 

Ultrasound-appen 

Minimera avståndet mellan proben och 

visningsenheten. 

Välj en annan Wi-Fi-kanal i Probinställningar. 

Funktionen STARTA WIFI-SKANNING som beskrivs i 

avsnitt 5.4.6 kan användas för att välja en bättre 

kanal. 

Meddelande om begränsat lagringsutrymme visas på 

Biim Ultrasound-appen 

Ta bort onödiga filer, bilder och appar från 

visningsenheten. 

Meddelande om att denna visningsenhet inte har 

testats visas på Biim Ultrasound-appen 

Installera Biim-appen på en visningsenhet som stöds 

med ett operativsystem som stöds. 

Meddelande om låst inloggning visas på Biim 

Ultrasound-appen (inträffar när för många 

misslyckade inloggningar har skett) 

Vänta tills inloggningen låses upp och försök igen. 

Lösenord för patientdatabasen godkänns inte Säkerställ att korrekt lösenord används. Det finns 

ingen fabriksinställd standard för detta lösenord, det 

ställs in av dig. 

Välj ÅTERSTÄLL LÖSENORD från skärmen 

Patientinställningar. FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Det tar 

bort alla befintliga bilder och patientdata. 

Meddelande om långsam bilduppdatering visas på 

Biim Ultrasound-appen 

Säkerställ att visningsenheten är en av de testade 

visningsenheterna. 

Probens anslutning förlorades oväntat Säkerställ att proben inte har stängts av på grund av 

låg laddningsnivå eller inaktivitet. 

Se till att ha ett SIM-kort installerat om 

visningsenheten stöder mobilanslutningar eller se till 

att visningsenheten är i offline-läge med Wi-Fi 

aktiverat. Funktionen STARTA WIFI-SKANNING, som 

beskrivs i avsnitt 5.4.6, kan också användas för att 

välja en bättre kanal. 

Visningsenhetens pekskärm svarar inte Rengör skärmen enligt rekommendation från 

visningsenhetens tillverkare. Använd inte 

visningsenheten om den fortfarande inte svarar. 

Meddelande om att probens licens inte kan hittas 

visas på Biim Ultrasound-appen 

Anslut visningsenheten till internet och uppdatera 

licenser. 

Probens batteriindikator utan laddningsnivå på Biim 

Ultrasound-appen 

 

Säkerställ att batteriet är helt infört och spärrat i 

batterihållaren.   
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9. SERVICE OCH REPARATION 

Biim Ultrasound-systemet kräver inte något schemalagt underhåll, några systemkontroller eller någon kalibrering. 

Det finns inga delar i proben, batteriladdaren eller batteriet som kan servas av användaren. Kontakta Biim 

Ultrasounds tekniska support på biimultrasound.com för information om service och för att returnera Biim 

Ultrasound-systemet för reparation. 
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10. UPPDATERA SYSTEMET 

Systemuppdateringar kan utföras genom att du uppgraderar din Biim Ultrasound-app från Apples App Store eller 

Google Play. Du får även senaste firmware för din Biim Ultrasound-prob när du uppdaterar Biim Ultrasound-appen. 

 

10.1. Uppdatera Biim Ultrasound-appen 

Uppdatera Biim Ultrasound-appen på följande sätt: 

 

1. Anslut visningsenheten som används för att köra appen till internet. 

2. Om en Apple-visningsenhet används: 

• Använd App Store för att uppdatera appen. 

3. Om en Samsung-visningsenhet används: 

• Använd Google Play för att uppdatera appen. 

10.2. Uppdatera Biim Ultrasound-proben 

Uppdatera Biim Ultrasound-proben på följande sätt: 

 

1. Uppdatera Biim Ultrasound-appen enligt anvisningarna ovan. 

2. Anslut visningsenheten som används för att köra appen till proben. 

3. Öppna appen. 

4. Välj ikonen KONFIGURATION. 

5. Välj ikonen Om. 

6. Välj PROBUPPDATERING från skärmen Om. 
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11. AVFALLSHANTERING 

Kontakta ditt närmaste försäljnings- eller distributionskontor för Biim Ultrasound i inköpslandet för att returnera 

Biim Ultrasound-systemet för återvinning när det har tagits ur drift. 

 

Försiktighetsåtgärd: Biim Ultrasound-systemet innehåller ett borttagbart batteri. Kassera batteriet enligt lokala 

föreskrifter. Felaktig kassering kan orsaka miljöfara. 
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12. UTBILDNING 

VARNING: Använd inte denna enhet om du inte har fått lämplig utbildning och förstår dess användning och 

möjligheter. 

 

Även om du noggrant läser och förstår allt material i användarhandboken vilket bör medföra säker och effektiv 

användning av Biim Ultrasound-systemet, rekommenderas även praktisk utbildning. Nedan finns en lista över 

ämnen som bör ingå om tillämpligt för din inrättning. 

 

1. Varningar och försiktighetsåtgärder, se avsnitt 1 

2. Systemöversikt, se avsnitt 2 

3. Prob, se avsnitt 3 

a. Översikt, inklusive strömbrytare och inriktningsmarkör 

b. Kontrollknappar 

c. Indikatorlampor 

d. Införande, borttagning och laddning av batteriet 

4. Skärmen Hem, se avsnitt 5 

5. Patientdata, se avsnitt 5.2.1 och 5.3 

a. Logga in 

b. Ange patientdata 

c. Välj patient 

6. Ställ in för skanning, se avsnitt 6.1 

a. Wi-Fi-anslutning 

b. Status för Biim-batteriet 

7. Förbered för sterila procedurer, se avsnitt 6.2 

a. Hölje för pekplatta 

b. Probhållare och hölje 

8. Skanningsinriktning, se avsnitt 6.3 

a. Kontrollmeny 

i. Förstärkning 

ii. Djup 

b. Djupmarkörer 

c. Inriktningsmarkör 

d. Patientnamn 

e. Tid och datum 

9. Skanning av bilder, se avsnitt 6.4 

a. Frysa och spara 

b. Spela in 

10. Zoomning, se avsnitt 6.5 

11. Mätningar, se avsnitt 6.6 

12. Kommentarer och ritning, se avsnitt 6.7 

13. Avsluta undersökning, se avsnitt 6.8 

14. Rengöring och desinfektion, se avsnitt 7 

15. Hjälp, se avsnitt 5.5 

a. Åtkomst till användarhandboken 
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13. AKUSTISK EFFEKT 

 

13.1. ALARA-principen 

ALARA är en vägledande princip för användning av diagnostiskt ultraljud. Kvalificerade användare av ultraljud 

fastställer exponeringen som är ”så låg som rimligtvis är möjligt”. Det finns inga fastställda bestämmelser för att 

avgöra den korrekta exponeringen för varje situation. Den kvalificerade användaren fastställer det optimala 

tillvägagångssättet för att hålla exponeringen låg och biologiska effekter på en miniminivå, medan en diagnostisk 

bild fortfarande erhålls. En grundlig kunskap om probens möjligheter och systemets inställningar och kontroller 

samt lämpliga skanningstekniker är nödvändig.  

 

Inställningen för avbildningsoptimering och djup fastställer ultraljudsstrålens egenskaper för Biim-systemet. 

Transduktorns kapacitet styr användningsfrekvensen, penetration, upplösning och synfält. Det är den 

kvalificerade ultraljudsanvändarens skanningsteknik och patientvariabiliteten som fastställer de lämpliga 

systeminställningarna som ska användas för en given undersökning. 

 

Variablerna som påverkar sättet på vilket den kvalificerade ultraljudsanvändaren implementerar ALARA-principen 

omfattar patientens kroppsstorlek, dämpning av den akustiska energin i kroppen och tidslängden för 

ultraljudsexponeringen. Tidslängden för exponering är särskilt viktig eftersom den kvalificerade användaren kan 

manövrera den tid som systemet använder för aktiv avbildning. Möjligheten att begränsa exponeringen över tid 

stöder ALARA-principen. 

13.2. Tillämpa ALARA-principen 

ALARA-principen betyder begränsning av ultraljudsanvändningen till situationer då det är medicinsk nödvändigt 

och begränsning av patientexponeringen till den lägsta ultraljudseffekten under kortast möjliga tidsperiod som är 

nödvändig för att uppnå godtagbara diagnostiska bilder. Även om det inte finns några direkta användarkontroller 

för akustisk effekt kan du indirekt kontrollera effekten genom att variera optimering och djup.  

 

I händelse av en felfunktion finns det redundanta interna systemkontroller som begränsar transduktorns effekt. 

Det uppnås av systemets monitorer och begränsar både den totala transduktorströmmen och 

spänningsmatningen till transduktorn. 

13.3. Direkta och indirekta kontroller samt mottagarkontroller 

Systemkontrollerna är indelade i tre huvudkategorier beträffande akustisk effekt: kontroller som direkt påverkar 

effekten, kontroller som indirekt påverkar effekten och mottagarkontroller. 

 

13.3.1. Direkta kontroller 
Systemet har ingen direkt användarkontroll för effekt men det har utformats för att automatiskt ställa in effekten 

för att ge godtagbar bildkvalitet och för att bibehålla lämpliga akustiska och termiska gränser. Även om det inte 

finns någon direkt användarkontroll för effekt kan ultraljudsoperatören ändå förlita sig på kontroll av 

exponeringstid och skanningsteknik för att implementera ALARA-principen. 

 

Biim-proben överskrider inte ett ISPTA-värde (spatial peak temporal average intensity) på 720 mW/cm2, ett 

mekaniskt index (MI) på 1,0 och ett termiskt index (TI) på 1,0. 

 

13.3.2. Indirekta kontroller 
Kontrollerna som indirekt påverkar effekten är avbildningens optimeringskontroll, djupkontroll och fryskontroll. 

Avbildningens optimerings- och djupkontroller fastställer ultraljudsstrålens egenskap. Systemets fryskontroll 

stoppar all akustisk effekt medan du kan bläddra bland de tidigare tagna bilderna. 

 

Ökat djup ökar i allmänhet den akustiska effekten och optimeringsinställningen ger den lägsta akustiska effekten. 
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13.3.3. Mottagarkontroller 
Mottagarkontrollerna är förstärkningskontrollen och specklereduktionskontrollen. Mottagarkontroller påverkar 

inte den akustiska effekten och ska i första hand användas för att optimera bilden. 

 

13.4. Ökning av transduktorns yttemperatur 

 

Detta avsnitt anger temperaturökningen från omgivningstemperatur för L12-4-proben, både i fri luft och i 

simulerade användningstester. Alla temperaturmätningar utfördes enligt IEC-standarden 60601-2-37 

(internationell elektroteknisk kommission ”Särskilda fordringar på ultraljudsutrustning för diagnos och 

övervakning”).  

 

Det finns två huvudsakliga källor till osäkerhet (av mätning) som kallas ”typ A” (de som härrör från 

utvärderingsmetoder av osäkerhet baserade på statistisk analys av en serie observationer) och ”typ B” (de som 

härrör från utvärderingsmetoder av osäkerhet baserade på andra metoder än statistisk analys av en serie av 

observationer). I denna rapport har flera ansträngningar gjorts för att både bedöma och minska mätosäkerheten. 

 

Enheter som användes för mätningen (termoelement, bildtagningsenheter) har systematiska fel som förknippas 

med användningen, antingen på grund av kalibreringsosäkerhet eller på grund av designbegränsningar. Dessa 

anges nedan och förknippades inte med statistisk analys och är därför osäkerheter av typ B.  

 

Enheten som testades mättes flera gånger med flera olika individuella prover och den statistiska analysen av 

dessa data resulterar i uppskattningen av mätosäkerhet av typ A. Dessa parametrar sammanfattas i tabellen i 

slutet av detta avsnitt.  

 

Oavsett om källorna till osäkerheterna i mätningen är slumpmässiga eller systematiska eller, mer formellt, av typ 

A eller typ B, kan de kombineras till en total bedömning av mätosäkerhet. Analysen av osäkerheter av typ B nedan 

ska kombineras med statistiskt härledda mätningar av typ A baserat på kvadratrotsumman.  

 

Mätosäkerheterna (typ B) fastställdes enligt följande:  

 

1. Kalibreringsnoggrannhet för mätning av termoelement: ± 0,4 ᵒC  

 

Noggrannhetsspecifikation tillhandahålls från kalibreringsleverantören för mätning av temperaturer över 0 ᵒC med 

ett typ T-termoelement.  

 

2. Temperaturvariation för omgivning/fantom: ± 0,32 ᵒC  

 

Variation av omgivningstemperatur hade en standardavvikelse i sämsta fall på 0,32 ᵒC under mätningarna. 

Effekten av denna variation förväntas vara mycket mindre än variationen men är svår att uppskatta. Hela 

intervallet av variation av omgivningstemperatur inkluderades i osäkerheten som en konservativ uppskattning. 

 

Eftersom alla ovanstående felkällor är oberoende kan de läggas till baserat på RSS vilket ger en total osäkerhet 

av typ B på ± 0,51 ᵒC. Dessa uppskattningar baseras på en rektangulärfördelning. Detta värde divideras med 

kvadratroten av 3 för RSS-kombination med osäkerhetsvärden av typ A (förväntad normalfördelning vilket ger 

σtyp B = 0,30 ᵒC.  

 

Statistiska övre gränser för varje mätning sammanfattas i följande tabell: 

 
Temperaturökning 

Typ B-

osäkerhet 

(C) 

Kombinerad 

osäkerhet 

(C) 

K för 3 

prover 

Temperaturökning, 

övre gräns (C) Medelvärde (C) Std.avvik. (C) 

Fri luft 1,42 0,12 0,30 0,32 4,26 2,80 

Simulerad 

användning 

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

 

 

 
 



Användarhandbok för Biim Ultrasound-system  54 

13.5. Mätningar av akustisk effekt 

Detta avsnitt har en tabell över akustisk effekt för Biim L12-4-proben. Alla mätningar av akustisk effekt utfördes 

enligt IEC-standarden 60601-2-37 (internationell elektroteknisk kommission ”Särskilda fordringar på 

ultraljudsutrustning för diagnos och övervakning”) och de relevanta mätningsprocedurerna i NEMA-

publikationerna ”Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment” UD-2 och 

”Standard for Real-Time Display of Thermal and Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound 

Equipment” UD-3.  

 

Spår 3-rapporteringstabellen inkluderas för att sammanfatta akustiska data för testade prober. Statistiktabellen 

visar index för värsta fall för proben och driftsförhållanden som måste rapporteras. Värdena i tabellen är 

medelvärden för tre representativa prover som mättes. 

 

Varken MI eller TI överskred 1,0 för något förhållande för proben. Följande spår 3-sammanfattningstabell 

tillhandahålls enligt FDA-riktlinjer eftersom mer detaljerade tabeller inte krävs. Detaljerade metodspecifika 

tabeller tillhandahålls dock som information. 
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Spår 3-rapporteringstabell 

 

Transduktormodell:       L 12-4  Driftläge:  B-läge   

Indexbeteckning MI 

TIS TIB 

TIC 
Skanning 

Icke-skanning 
Icke-

skanning Aaprt  1 
cm2 

Aaprt  1 
cm2 

Maximalt indexvärde 0,552 0,0263 - - - # 

Associerad 
akustisk 
parameter 

pr.3 (MPa) 1,13      

W0 (mW)  1,32 -  - # 

min för [W.3(Z1), ITA.3(Z1)] (mW)    -   

Z1 (cm)    -   

Zbp (cm)    -   

Zsp (cm) 0,995    -  

deq(Zsp) (cm)     -  

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

Dim för Aaprt X (cm)  3,80    # 

Y (cm)  1,30 - - - # 

Övrig 
information 

PD (sec) 0,605      

PRF (Hz) 1 130      

pr @ PIImax (MPa) 1,31      

deq @ PIImax (cm)     -  

Fokallängd FLx 
(cm) 

 
2,00 - -   

FLy 
(cm) 

 
2,00 - -   

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

Driftskontroll-
förhållanden 

Förinställning 9: fokus 20 mm,  
4,167 MHz, två cykler 

✓ ✓     

      

      

      

Obs 1! Information behöver inte tillhandahållas för någon formulering av TIS som inte ger det maximala värdet för 

TIS för detta läge. 

Obs 2! Information behöver inte tillhandahållas beträffande TIC för någon TRANSDUKTORENHET som inte är 

avsedd för transkraniella eller neonatala cefaliska användningar. 

Obs 3! Information om MI och TI behöver inte tillhandahållas om utrustningen uppfyller undantagsbestämmelser i 

51.2 aa) och 51.2 dd). 

(a) Avsedd användning omfattar inte cefaliska användningar och därför datorberäknas inte TIC. 
# Inga data rapporterade. 

 

  
 

En statistisk analys utfördes på akustiska data som mättes för att undersöka de övre effektgränserna baserat på 

en ensidig toleransgräns. Medelvärde och standardavvikelse för spatial topp, tidsmedelvärdesintensitet och 

mekaniskt index hittades och de övre effektgränserna beräknades med följande formel: 

 

 𝑋=�̅�+K𝜎𝑥  

 

där X är den övre effektparametergränsen, �̅� är medelvärdet för den uppmätta effektparametern, 𝜎𝑥 är 

standardavvikelsen för den uppmätta effektparametern och K är en faktor. 
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Statistiktabell för akustisk mätning 

 

Läge: B-läge 

Prob: L12-4 

 
MI 

(dimensionslös) 

ISPTA.3 

(mW/cm2) 

Provstorlek 3 3 

K 4,258 4,258 

Medelvärde 0,552 2,95 

Std.avvik. 0,0285 0,366 

Gräns 0,674 4,50 
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14. TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

14.1. Fysiska mått och vikt 

Probens vikt (med batteri)  210 gram 

Probens längd    151 mm 

Probens bredd    58 mm 

Probens höjd    41 mm 

14.2. Omgivningsförhållanden 

Driftsförhållanden 

10 till 30 ᵒC 

5–90 % relativ luftfuktighet, kondensfri 

 

Förvaringsförhållanden 

−20 till 60 ᵒC 

5–95 % relativ luftfuktighet, kondensfri 

14.3. Batteriladdarens elektriska egenskaper 

Batteriladdarens spänningsingång: 100–240 V AC, 50/60 Hz 

 

14.4. Batterispecifikation 

Typ:  Litiumjon 

Märkning:  3,70 V, 2 000 mAh, 7,4 Wh 

14.5. Elektrisk säkerhet 

Bim Ultrasound-proben har utvärderats, testats och befunnits uppfylla tillämpliga krav i följande internationella 

säkerhetsstandarder: 

• IEC 60601-1, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 1: Allmänna fordringar för grundläggande 

säkerhet och väsentlig prestanda 

o Internt spänningsförsörjd 

o Tillämpad del av typ BF (probens grå front )  

• IEC 60601-2-37, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Del 2-37: Särskilda fordringar på 

ultraljudsutrustning för diagnos och övervakning 

• IEC 60601-1-2, Elektrisk utrustning för medicinskt bruk – Säkerhet – Del 1-2: Allmänna fordringar – 

Tilläggsstandard för elektromagnetisk kompatibilitet 

• IEC 60529, Kapslingsklasser för elektrisk material (IP-beteckning) 

 

Biim-systemet är en icke-AP/APG-enhet och är inte lämplig för användning vid förekomst av brandfarliga 

narkosmedel. 

 

14.6. Mätnoggrannhet 

Biim-systemet tillhandahåller mätningsmöjligheter såsom avstånd, diameter eller omkrets som kan utvärderas 

tillsammans med andra kliniska data av läkaren.  

 

Mätnoggrannheter som anges nedan omfattar inte fel på grund av akustiska anomalier. 
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2D-mätning                         Systemnoggrannhet     

Axiellt avstånd <  +/- 5 % av uppmätt avstånd  +/- 1 mm 

Lateralt avstånd <  +/- 5 % av uppmätt avstånd  +/- 1 mm 

Omkrets <  +/- 5 % av uppmätt avstånd  +/- 1 mm 

 

 

Källor till mätfel kan omfatta: 

 

• Variationer i mekaniska delar. Dessa är vanligtvis förskjutningsfel på grund av storleksvariationer på olika 

delar. 

• Bildtagningsfel. Dessa omfattar samplingsfrekvensfel och signalbearbetningsfel. 

• Visningsformatfel. Dessa omfattar skanningsomvandlingsfel, avrundningsfel och fel på grund av 

pixelupplösningen för den skärm som används. 

 

14.7. Biokompatibilitet 

Material som kommer i kontakt med patienten har validerats för att uppfylla kraven i följande standard: 

• ISO 10993-1, Biologisk värdering av medicintekniska produkter – Del 1: Utvärdering och provning inom 

en riskhanteringsprocess 

14.8. Klassificering för inträngande vätska 

Biim-proben har testats för en IPX1-klassificering för inträngande av vätska för alla delar av enheten förutom 

området runt batteriluckan. Proben får inte sänkas ned helt eller sprejas direkt med vätska.  

 

Biim-probens lins och front är utformade enligt IPX7-klassificering och kan tillfälligt sänkas ned i vätska upp till 

övre delen av probens grå front. 

14.9. Trådlös överföring 

Biim Ultrasound-systemet omfattar standarden IEEE 802.11 b/g/n sändare/mottagare för att tillhandahålla en 

trådlös Ethernet-anslutning till Biim Ultrasound-proben, DICOM-servrar och nätverksdatorer. Proben innehåller en 

IEEE 802.11-sändare som använder ISM-frekvensband från 2,412 till 2,484 GHz. Den använder en intern 

sändare. 

 

Den interna sändaren implementerar två olika metoder för överföring: 

• IEEE 802.11b med Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) vid ett maximum på 13 dBm +/- 2,0 dBm 

vid 11 Mbps 

• IEEE 802.11g med Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) vid ett maximum på 11 dBm +/- 

2,0 dBm vid 54 Mbps 

 

Den trådlösa kommunikationslänken mellan proben och visningsenheten är en direkt punkt-till-punkt-länk. Endast 

en visningsenhet kan anslutas till proben åt gången. Därför krävs inga Quality of Service (QoS)-inställningar. 

 

Driftsavståndet mellan proben och visningsenheten kan vara över 15 m. Omgivningsförhållanden, hinder och 

andra strålningskällor kan minska enhetens effektiva driftsavstånd. Biim rekommenderar ett vanligt driftsavstånd 

på högst 1,8 m för att ge den mest konsekventa prestandan och för att göra det möjligt för dig att interagera 

effektivt med visningsenheten medan du håller i proben. 
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14.10. Elektromagnetisk överensstämmelse 

14.10.1. Utstrålade emissioner 

 

Riktlinje och tillverkarens deklaration – elektromagnetiska emissioner 

Biim Ultrasound-systemet är avsett att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. 

Kunden eller användaren av systemet ska säkerställa att det används i en sådan miljö. 

Emissionstest Uppfyller Elektromagnetisk miljö – riktlinje 

RF-emission CISPR 11 Grupp 1 

Klass A 

Biim Ultrasound-systemet måste avge 

elektromagnetisk energi för sin avsedda 

funktion. Närliggande elektronisk 

utrustning kan påverkas. 

Övertonsemissioner  

IEC 610003-2 

Ej tillämpligt Batteridriven utrustning 

Spänningsfluktuationer/flimmeremissioner 

IEC 61000-3-3 

Ej tillämpligt Batteridriven utrustning 

 

 

14.10.2. Elektromagnetisk immunitet 
 

Riktlinje och tillverkarens deklaration – elektromagnetisk immunitet 

Biim Ultrasound-systemet är avsett att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden 

eller användaren av systemet ska säkerställa att det används i en sådan miljö. 

Immunitetstest IEC 60601-testnivå Överensstämmelsenivå Elektromagnetisk miljö – riktlinje 

Elektrostatisk urladdning 

(ESD) 

IEC 60601-4-2 

± 8 kV kontakt 

± 15 kV luft 

± 8 kV kontakt 

± 15 kV luft 

Golv ska vara av trä, betong eller 

keramikplattor. Om golv är täckta 

med syntetiskt material ska den 

relativa luftfuktigheten vara minst 

30 %. 

Elektrisk snabb 

transient/skur 

IEC 61000-4-4 

Ej tillämpligt Ej tillämpligt Batteridriven utrustning 

Strömsprång  

IEC 61000-4-5 

Ej tillämpligt Ej tillämpligt Batteridriven utrustning 

Spänningsfall, korta 

avbrott och 

spänningsvariationer i 

ingående 

spänningsledningar 

IEC 61000-4-11 

Ej tillämpligt Ej tillämpligt Batteridriven utrustning 

Nätfrekvensens  

(50/60 Hz) magnetfält 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Nätfrekvensens magnetfält ska 

inte vara högre än de nivåer som är 

karakteristiska för en typisk plats i 

en kommersiell miljö eller 

sjukhusmiljö. 

Utstrålad RF 

IEC 61000-4-3 
3 V/m 

80 MHz till 2,7 GHz 

3 V/m Bärbar och mobil RF-

kommunikationsutrustning ska inte 

användas närmare någon del av 

Biim Ultrasound-systemet än det 

rekommenderade 

separationsavståndet som 

beräknas från ekvationen som är 

tillämplig på sändarens frekvens. 

Rekommenderat 

separationsavstånd är: 

d = 1,2 √(P) 

d = 1,2 √(P) 80 MHz till 800 MHz 

d = 2,3 √(P) 800 MHz till 2,7 GHz 

där P är den maximala 

märkuteffekten i watt (W) enligt 

sändarens tillverkare och d är det 
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rekommenderade 

separationsavståndet i meter (m). 

Fältstyrkor från fasta RF-sändare, 

som fastställs genom en 

elektromagnetisk undersökning på 

plats,a ska vara mindre än 

överensstämmelsenivån i varje 

frekvensintervall.b 

Interferens kan inträffa i närheten 

av utrustning märkt med följande 

symbol:  

 

OBS 1! – Vid 80 MHz till 800 MHz tillämpas separationsavståndet för det högre frekvensintervallet. 

OBS 2! – Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av 

absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor. 
a Fältstyrkor från fasta sändare, t.ex. basstationer för radiotelefoner (mobila/trådlösa) och landmobilradio, 

amatörradio, AM- och FM-radiosändning samt TV-sändning kan inte förutsägas teoretiskt med noggrannhet. För 

att bedöma den elektromagnetiska miljön på grund av fasta RF-sändare, bör en elektromagnetisk undersökning 

på plats övervägas. Om den uppmätta fältstyrkan där Biim Ultrasound-systemet används överskrider den 

tillämpliga RF-överensstämmelsenivån ovan, bör systemet observeras för att bekräfta normal drift. Om onormal 

drift observeras kan ytterligare åtgärder behöva vidtas, t.ex. att rikta om eller omplacera systemet. 
b Över frekvensintervallet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkor vara mindre än 3 V/m. 

14.11. Separationsavstånd 

Biim Ultrasound-systemet är avsett att användas i en elektromagnetisk miljö där utstrålade radiofrekventa (RF) 

störningar kontrolleras. Användaren av systemet kan hjälpa till att förhindra elektromagnetisk interferens genom 

att bibehålla ett minsta separationsavstånd mellan bärbar, mobil eller fast RF-kommunikationsutrustning 

(sändare) och systemet enligt vad som rekommenderas nedan enligt kommunikationsutrustningens maximala 

uteffekt.  

Rekommenderat separationsavstånd mellan bärbar och mobil RF-
kommunikationsutrustning och Biim Ultrasound-systemet 

Maximal märkuteffekt för 
sändaren 

i watt (W) 

Separationsavstånd enligt sändarens frekvens i meter (m) 

150 kHz till 80 MHz 

d = 1,2 √(P) 

80 MHz till 800 MHz 

d = 1,2 √(P) 

800 kHz till 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 

För sändare med en maximal märkuteffekt som inte anges ovan kan det rekommenderade separationsavståndet 

d i meter (m) uppskattas med användning av ekvationen som är tillämplig på sändarens frekvens där P är den 

maximala märkuteffekten för sändaren i watt (W) enligt sändarens tillverkare. 

OBS 1! – Vid 80 MHz till 800 MHz tillämpas separationsavståndet för det högre frekvensintervallet. 

OBS 2! – Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte i alla situationer. Elektromagnetisk utbredning påverkas av 

absorption och reflektion från strukturer, föremål och människor. 

. 



Användarhandbok för Biim Ultrasound-system  61 

14.12. Regulatorisk överensstämmelse 

Ändringar eller modifieringar av denna produkt, som inte uttryckligen godkänts av Biim, kan ogiltiggöra 

användarens rättighet att använda utrustningen. Denna enhet uppfyller del 15 i FCC-bestämmelser och Industry 

Canada Radio Standard RSS-210. Användningen är föremål för följande två villkor: 

1. Denna enhet får inte orsaka skadlig interferens och 

2. denna enhet måste klara av mottagen interferens, inklusive interferens som kan orsaka oönskad drift. 

Denna utrustning generar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och om den inte installeras och 

används enligt anvisningarna kan den orsaka skadlig interferens med radiokommunikationer. Det finns emellertid 

ingen garanti att interferensen inte kommer att inträffa i en särskild installation. Om denna utrustning orsakar 

skadlig interferens på radio- eller TV-mottagning, vilket kan fastställas genom att stänga av och slå på 

utrustningen igen, uppmanas användaren att försöka avhjälpa interferensen genom en eller flera av följande 

åtgärder: 

• Rikta om eller omplacera mottagningsantennen. 

• Öka separationsavståndet mellan utrustningen och mottagaren. 

• Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren RF-tekniker. 
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD: Federal lag i USA begränsar denna enhet till endast försäljning av läkare eller enligt 

läkares ordination. 

 

Utgivnings- eller revideringsdatum för dessa anvisningar inkluderas som information. Kontakta Biim Ultrasound AS 

för att få information om det finns ytterligare produktinformation tillgänglig om två år har förflutit mellan 

utgivnings- eller revideringsdatum och användning av produkten. 

 

Denna handbok är tillämplig på följande Biim Ultrasound-prober: 

 P001000 

 

Revideringsdatum: 13 december 2018 

 

 Tillverkare: 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 

 

Webbadress: www.biimultrasound.com 

 

Biim Ultrasound och Biim-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Biim Ultrasound, AS i olika 

jurisdiktioner. Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare. 

 

© 2017–2018 Biim Ultrasound, AS. Med ensamrätt.  

 

 
 

 

 


