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SYMBOLOVERSIGT 

 

Symbol Titel Standard 
Reference

nummer 
Beskrivelse 

 

Læs 

brugsanvisningen 

ISO 15223-1 

(Note 1) 
5.4.3 

Angiver, at brugeren skal rådføre sig med 

brugsanvisningen. 

 

Producent 
ISO 15223-1 

(Note 1) 
5.1.1 

Angiver producenten af det medicinske udstyr, 

som angivet i EU-direktiv 90/385/EØF, 

93/42/EØF og 98/79/EU. 

 

Fremstillingsdato 
ISO 15223-1 

(Note 1) 
5.1.3 

Angiver den dato, det medicinske udstyr blev 

fremstillet. 

 

Patientdel type BF 
IEC 60417 

(Note 2) 
5333 

Til identifikation af en patientdel type BF i 

overensstemmelse med IEC 60601-1. 

 
Katalognummer 

ISO 15223-1 

(Note 1) 
5.1.6 

Angiver producentens katalognummer, således 

at det medicinske udstyr kan identificeres. 

 
Serienummer 

ISO 15223-1 

(Note 1) 
5.1.7 

Angiver producentens serienummer, således at 

det specifikke medicinske udstyr kan 

identificeres. 

 
Modelnummer 

IEC 60417 

(Note 2) 
6050 

Til identifikation af produktets modelnummer 

eller typenummer.  Når dette symbol anvendes, 

skal produktets modelnummer og typenummer 

fremstå sammen med dette symbol. 

 

Temperaturgrænse 
ISO 15223-1 

(Note 1) 
5.3.7 

Angiver de temperaturgrænser, som det 

medicinske udstyr uden risiko kan udsættes 

for. 

 

Fugtighedsbegræn

sning 

ISO 15223-1 

(Note 1) 
5.3.8 

Angiver det luftfugtighedsområde, som det 

medicinske udstyr uden risiko kan udsættes 

for. 

 

Atmosfærisk 

trykbegrænsning 

ISO 15223-1 

(Note 1) 
5.3.9 

Angiver området for det atmosfæriske tryk, 

som det medicinske udstyr uden risiko kan 

udsættes for. 

 

Forsigtig, 

håndteres med 

omhu 

ISO 15223-1 

(Note 1) 
5.3.1 

Angiver medicinsk udstyr, der kan gå i stykker 

eller blive beskadiget, hvis ikke det håndteres 

forsigtigt. 

 

”TIL”/”FRA” (tryk-

tryk) 

IEC 60417 

(Note 2) 
5010 

Angiver kobling til eller fra netledningen, i det 

mindste for hovedkontakter eller deres 

positioner og alle de tilfælde, hvor sikkerhed er 

involveret.  Hver position ”TIL” eller ”FRA” er en 

stabil position. 

 

Må kun anvendes 

efter ordination. 
Ikke relevant 

Ikke 

relevant 

Forsigtig: Ifølge amerikansk lovgivning (USA) 

må denne anordning kun sælges til læger eller 

efter lægeordination. 

 

Affaldsbeholder 

med kryds over 

EN 50419 

(Note 3) 

Ikke 

relevant 

Identificerer et produkt, der er underlagt EU-

direktivet om affald af elektrisk og elektronisk 

udstyr (WEEE) Direktiv 2012/19/EU om 

genanvendelse af elektronisk udstyr. 
1ISO 15223-1:2016, Medicinsk udstyr - Symboler til mærkning af medicinsk udstyr samt tilhørende information – 

Del 1: Generelle krav 
2IEC 60417:2002 DB, Grafiske symboler til brug på udstyr 
3EN 50419:2006, mærkning af elektrisk og elektronisk udstyr i overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i 

direktiv 2002/96/EF (WEEE) 
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Proprietært 

symbol 
Beskrivelse 

 

Gå til scan 

 

Undersøgelses-

type / Patient 

 

Log ind 

 

Log ud 

 

Konfiguration 

 

Hjælp 

 

Hjem 

 

Frys/ 

Ophæv frys 

 

Optag 

 

Indstillinger 

 

Afslut 

 

Gem 

 

Mål 

 

Annoter 

 

Tilbage 

 

Linje 

 

Cirkel 

 

Slet 

 

Tegnemenu 

 

Zoom 

 

Tegn 

 

Visk ud 

 

Slet annotering 

 

Forstærkning 

 

Nær 

 

Middel 

 

Dyb 

 

RES - Bedste 

opløsning  

 

GEN - Generel 

billeddannelse 

 

PEN - Bedste 

penetration  

 

Optimerings-

type 1 

 

Optimerings-

type 2 

 

Optimerings- 

type 3 

 

Søg 

 

Søg i 

arbejdsliste 

 

Tilføj 

 

Patientmappe 

 

DICOM 

 

Kopier til 

 

Flyt 

 

Juster 

forstærkning 
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Juster dybde  
Oprindelses-

land - USA 



Brugervejledning til Biim Ultrasound  7 

1. ADVARSLER OG FORSIGTIGHEDSREGLER 

1.1. Advarsler i Biim Ultrasound-systemet 

ADVARSEL:  

• Brug ikke systemet til andre formål end de tilsigtede og som udtrykkeligt er angivet af Biim Ultrasound.  Brug 

af systemet til utilsigtede formål eller med uforenelige enheder kan medføre skade eller alvorlig personskade. 

• Forsøg ikke at modificere, fjerne, tilsidesætte eller på anden måde deaktivere eventuelle 

sikkerhedsanordninger eller funktioner i Biim Ultrasound-proben eller Biim Ultrasound-applikationen.  

Indgriben i sikkerhedsfunktioner kan føre til skade eller alvorlig personskade.  

• Brugerne må ikke ændre dette udstyr.  Ændringer, tilpasninger og/eller tilføjelser til systemet må kun udføres 

af Biim Ultrasound eller af tredjepart med udtrykkelig godkendelse af Biim Ultrasound til at gøre det.  Disse 

ændringer og tilføjelser skal overholde alle gældende love og regler, der er i kraft i de pågældende 

retsområder og i henhold til bedste ingeniørmæssig praksis.  

• Brug ikke systemet på produkter, der ikke genkendes af Biim Ultrasound-applikationen. 

• Brug kun Biim Ultrasound-systemet, hvis du forstår at anvende det på en forsvarlig og hensigtsmæssig måde. 

• Brug ikke denne enhed, medmindre du har en relevant uddannelse og forstår dens funktioner og egenskaber. 

• Brug kun denne enhed til opgaver, som du er uddannet i for at opnå sikker og effektiv drift.  Brug ikke denne 

enhed, hvis du ikke forstår eller er i tvivl om din evne til at få systemet til at fungere sikkert og effektivt. 

• Brug et lovligt markedsført sterilt probeovertræk og steril gel til kliniske anvendelser, der kommer i kontakt 

med slimhinderne, ikke-intakt hud, eller normalt sterilt væv (f.eks. biopsiprocedurer, vejledning til nålebiopsi 

osv.).  

• Probeovertræk kan indeholde naturgummilatex.  Disse overtræk kan fremkalde allergiske reaktioner hos 

visse personer.  Se afsnit 1.3, “Medicinsk meddelelse fra FDA om latex,” for yderligere oplysninger. 

• Brug et sterilt overtræk på visningsenheden, eller brug et andet middel til at opretholde steriliteten under al 

kontakt med visningsenheden til kliniske anvendelser, der kommer i kontakt med slimhinderne, ikke-intakt 

hud, eller normalt sterilt væv (f.eks. biopsiprocedurer, vejledning til nålebiopsi osv.).  

• Denne enhed er beregnet til at blive anvendt af dertil uddannet sundhedsfagligt personale. 

• Efterse probe, batteri og oplader og visningsenhed før brug.  Må ikke anvendes, hvis enheden har revner, 

hakker eller har andre synlige skader. 

• Brug ikke proben eller den tilsluttede visningsenhed eller tilbehør, hvis du ved eller har mistanke om, at de er 

defekte eller forkert indstillet. 

• For at undgå tilskadekomst eller potentielt farlige situationer må der kun anvendes tilbehør, der er godkendt 

eller leveret af Biim Ultrasound. 

• Anvend ikke dette system i nærheden af brandfarlige gasser eller anæstesigas. Der gives ingen garanti for, at 

Biim-systemet er kompatibelt med AP/APG-miljøer som beskrevet i IEC 60601-1. 

• Brugerne er ansvarlige for billedkvalitet og diagnose.   

• Brug ikke proben med højfrekvent kirurgisk udstyr for at undgå risikoen for brandfare.  En sådan risiko kan 

forekomme i tilfælde af en defekt ved tilslutning af jordelektrode til højfrekvenskirurgi.   

• Installer og anvend Biim System i henhold til retningslinjerne for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC). 

• Brugerne er ansvarlige for at følge deres institutioners sikkerhedspolitikker vedrørende brug af trådløse 

enheder og forbindelse til lokale netværk.   

• Brug af bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr kan påvirke funktionen af medicinsk udstyr. 

• Må ikke anvendes, hvis enten proben eller den tilhørende visningsenhed er fejlbehæftet. 

• Opbevar visningsenheden sikkert for at sikre korrekt drift af visningsenheden. 

• Hvis proben eller visningsenheden eller andet tilbehør tilsyneladende ikke virker, skal du stoppe brugen 

øjeblikkeligt.  

• Det anbefales at følge ALARA-princippet (As Low As Reasonably Achievable) for at minimere akustisk 

eksponering. 

1.2. Forsigtighedsregler i Biim Ultrasound-systemet 

FORSIGTIG:  

• Vær forsigtig, når du håndterer Biim ultralydsproben eller visningsenheden, og undgå at tabe dem for at 

undgå skader.  Hvis en enhed tabes, skal du ophøre med at bruge den, indtil korrekt betjening af 

enheden kan kontrolleres. 

• Undgå at støde proben mod hårde overflader. 
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1.3. Medicinsk meddelelse fra FDA om latex 

29. marts 1991, allergiske reaktioner over for medicinsk udstyr med latex 

På grund af rapporter om alvorlige allergiske reaktioner over for medicinsk udstyr, der indeholder latex 

(naturgummi), anbefaler FDA sundhedspersonale at identificere de patienter, der er overfølsomme over for latex 

og være klar til straks at behandle allergiske reaktioner.  Patientens reaktioner over for latex har været alt fra 

kontakteksem til systemisk anafylaksi.  Latex er en komponent i meget medicinsk udstyr, herunder kirurgiske og 

medicinske handsker, katetre, intuberingsslanger, anæstesimasker og dental kofferdam. 

Rapporter til FDA om allergiske reaktioner over for medicinsk udstyr med latex er steget på det seneste.  Et 

mærke for latexbelagte klysterspidser blev for nylig tilbagekaldt, efter at flere patienter døde som følge af 

anafylaktiske reaktioner under bariumklysmaprocedurer.  Flere meldinger om følsomhed over for latex findes også 

i den medicinske litteratur.  Gentagen eksponering for latex i medicinsk udstyr og i andre forbrugerprodukter kan 

være en del af årsagen til, at prævalensen af følsomhed over for latex synes at være stigende.  F.eks. er det blevet 

rapporteret, at 6-7 % af kirurgisk personale og 18-40 % af patienter med spina bifida er overfølsomme over for 

latex. 

Proteiner i latex selv synes at være den primære kilde til allergiske reaktioner.  Selvom det endnu ikke er kendt, 

hvor meget protein der kan fremkalde alvorlige reaktioner, arbejder FDA med producenter af medicinsk udstyr, 

der indeholder latex, for at proteinindholdet i deres produkter skal være så lav som muligt. 

FDA's anbefalinger til sundhedspersonalet i forbindelse med dette problem er følgende: 

• Når man optager patientens generelle anamnese, bør man medtage spørgsmål om følsomhed over for 

latex.  Denne anbefaling er særlig vigtig for kirurgiske patienter og røntgenpatienter, patienter med spina 

bifida og sundhedspersonale.  Spørgsmål om kløe, udslæt eller hvæsende vejrtrækning efter at have 

været iført latexhandsker eller oppustning af en legetøjsballon kan være nyttige.  Hos patienter med 

positiv anamnese skal der tilføjes en anmærkning i journalen. 

• Hvis der er mistanke om følsomhed over for latex, skal man overveje at bruge enheder, der er fremstillet 

af alternative materialer, f.eks. plastik.  En læge vil f.eks. kunne bære en latexfri handske over 

latexhandsken, hvis patienten er følsom.  Hvis både læge og patienten er følsom, kan der anvendes en 

mellemhandske af latex.  (Latexhandsker mærket "Allergivenlig" kan ikke altid forhindre bivirkninger). 

• Når der anvendes medicinsk udstyr med latex, især når latex kommer i kontakt med slimhinderne, skal 

man være opmærksom på risikoen for en allergisk reaktion.  

• Hvis der opstår en allergisk reaktion, og latex er mistænkt, underrettes patienten om en mulig 

latexoverfølsomhed, og man kan overveje en immunologisk evaluering. 

• Bed patienten om at fortælle sundhedspersonalet om eventuel kendt følsomhed over for latex før 

medicinske procedurer.  Overvej at anbefale patienter med svær latexoverfølsomhed at bære et 

medicinsk identifikationsarmbånd. 

FDA anmoder sundhedspersonale om at indberette utilsigtede hændelser i forbindelse med latex eller andre 

materialer, der anvendes i medicinsk udstyr (se FDA Drug Bulletin fra oktober 1990).  For at rapportere en 

hændelse, kontakt FDA Problem Reporting Program, MedWatch, på 1-800-332-1088 eller online: 

www.fda.gov/Safety/MedWatch/ 

For at få en enkelt kopi af en referenceliste om følsomhed over for latex skriv til: LATEX, FDA, HFZ-220, Rockville, 

MD 20857, USA. 

1.4. Residualrisiko 

Brugeren skal følge brugsanvisningen for at kontrollere risikoen ved brug af Biim Ultrasound-systemet. Især mht. 

kontrol af risikoen for krydskontaminering; hvornår og hvordan proben rengøres og desinficeres samt korrekt brug 

og bortskaffelse af probeovertræk.  Se følgende afsnit i denne vejledning for disse specifikke instruktioner: 

• 6.2 Sådan opsættes enheden til sterile procedurer 

• 6.8 Afslut, Ryd op 

• 7 RENGØRING OG DESINFEKTION 

 

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

2.1. Beskrivelse af Biim Ultrasound-systemenheden 

Biim Ultrasound-systemet er en bærbar enhed med 2D ultralydsbilleder i realtid.  Det er skræddersyet til 

anvendelse til vaskulær adgang.  Biim ultralydsproben kommunikerer med en visningsenhed (kompatibel tablet 

eller telefon).  Billeddannelse sker efter download af Biim Ultrasound-appen og tilslutning af visningsenheden via 

wi-fi til proben.  Appen er udviklet til at sikre effektivitet med hensyn til arbejdsprocesser, 

proceduredokumentation og karmåleværktøjer. 

2.2. Brugsanvisning til Biim Ultrasound-systemet 

Biim Ultrasound-systemet er beregnet til diagnostisk ultralyd af menneskekroppen.  Specifikke kliniske 

anvendelser omfatter: 

• Muskler og knogler (traditionel og overfladisk) 

• Kanylevejledning 

• Pædiatri 

• Perifere kar 

• Små organer (bryst, skjoldbruskkirtel, biskjoldbruskkirtler, testikler) 

2.3. Kompatibelt tilbehør, reservedele og tredjepartsprodukter til Biim 

Ultrasound-systemet 

Advarsel:  

• For at undgå tilskadekomst eller potentielt farlige situationer, må der kun anvendes tilbehør, der er 

godkendt eller leveret af Biim Ultrasound. 

Biim Ultrasound-systemet er kompatibelt med følgende tilbehør: 

 

• Probeholder, Biim Ultrasound P001154 

• Stativbeslag til probeholder, Biim Ultrasound P001171.  Til brug med Biim Ultrasounds probeholder og 

GCS Solutions-beslag. 

 

 

Følgende reservedele fås til Biim Ultrasound-systemet: 

• Batterioplader (USA), Biim Ultrasound P001129 

• Batterioplader (UK), Biim Ultrasound P001215 

• Batterioplader (EU), Biim Ultrasound P001216 

• To ekstra batterier, Biim Ultrasound P001127 

 

 

Følgende tredjepartsprodukter fås til Biim Ultrasound-systemet: 

Bemærk:  Følgende elementer er ikke fremstillet af Biim Ultrasound.  Besøg Biim Ultrasounds hjemmeside, 

biimultrasound.com for at få oplysninger om bestilling af Biim-kompatible tredjepartsprodukter. 

• Til permanent montering af P001154 probeholder til nedenstående stativ skal der tilkøbes: 

o Beslag, GCX Solutions SL-0007-04 

• Tablet, alle følgende tablets understøttes: 

o Apple iPad 5.- og iPad 6.-generation 

o Samsung Galaxy Tab S3 og Galaxy Tab S4  

• Stativ og tabletholder GCX Solutions BIM-0001-60-stativ med en af følgende tabletkabinetter: 

o Til Apple iPad 5.- og  iPad 6.-generation: ArmorActive Evolve 

o Til Samsung Galaxy Tab S3: PadHoldr FIT GT 9.7 

• Telefon, alle følgende telefoner understøttes: 

o Apple iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs og iPhone Xs Max 

o Samsung Galaxy S8+ (versioner fra USA/Canada) og Galaxy S9+ 

• Sterilt overtræk til tablet, Preferred Medical Products IP-1409-S 
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• Sterilt overtræk til Biim ultralydsprobe, CIVCO 610-1212 transducerbetræk 

• Ultralydsgel, Parker Laboratories Aquasonic® 100, Aquasonic Clear® eller SCAN® Ultrasound Gel 
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3. Biim ULTRALYDSPROBE 

3.1. Oversigt over Biim ultralydsprobe 

Nedenstående figur viser de vigtigste elementer i Biim ultralydsproben. 
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Strømindikatorlys 
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3.2. Betjeningsknapperne på Biim ultralydsproben 

Proben har fire knapper, som vist på figuren nedenfor.  Knapperne gør det muligt at udføre følgende funktioner 

uden brug af berøringsskærmen på visningsenheden: 

 

 

 

 

Ud over de primære funktioner, der er vist på figuren, er der nogle sekundære funktioner via 

betjeningsknapperne.  Disse omfatter: 

• Knappen Frys kan også bruges til at bekræfte meddelelser og til at gå til scanningsskærmen fra skærmen 

Hjem. 

• Pileknapperne kan anvendes til justering af forstærkning, når denne funktion er aktiveret som beskrevet i 

afsnit 5.4.2 

• Pileknapperne kan bruges til at bladre gennem cineloop, når denne funktion er aktiveret som beskrevet i 

afsnit 5.4.2 

  

Mindsker 
billeddybde 

Gemmer et 
stillbillede 

Øger 
billeddybden 

Fryser 
billedet 

Front 



Brugervejledning til Biim Ultrasound  13 

3.3. Indikatorlys 

Indikatorlyset viser batteriets opladningsniveau og status for forbindelsen mellem proben og visningsenheden.  

Indikatorlyset sidder ved siden af strømknappen, som vist i nedenstående figur.  Batteriets ladestatus angives, 

når proben først tænder.  Når proben er tændt, erstattes batteristatus med tilslutningsstatus. 

 

 

 

 

3.3.1. Probens batteristatus 
Strømindikatorlysets startfarve indikerer batteriets status.  Hvis proben er slukket, og man kun vil se 

batteriopladningsstatus, gives strømknappen et kort tryk.  Indikatorlyset viser et af følgende:  

 

Konstant grøn Batteriet er næsten fuldt opladet (>70 %) 

Konstant gul Batteriet er delvist opladet (>30 % og <70 %) 

Konstant rødt Batterispændingen er lav (<30 %) 

Blinker rød Batterispændingen er kritisk (<10 %) 

 

De samme oplysninger vises, når proben er ved at tænde. 

 

3.3.2. Probens forbindelsesstatus 
Når proben er klar, viser indikatorlyset status for forbindelsen mellem proben og visningsenheden på følgende 

måde: 

 

Konstant grøn Proben er tilsluttet, og visningsenheden viser billeddannelsesskærmen, direkte 

eller som stillbillede. 

Blinker grøn Proben er sluttet til visningsenheden, men er ikke i billeddannelsestilstand.  

Hvis proben ikke anvendes i 10 minutter, vil den automatisk fryse og skifte fra 

konstant grøn til blinkende grøn.  Hvis ikke den anvendes i yderligere 20 

minutter, slukkes den. 

Blinker gul Proben har endnu ikke etableret en trådløs forbindelse med visningsenheden. 

Konstant gul Proben finder den bedste kanal enten efter brugeranmodning eller under 

opstart, hvis automatisk wi-fi scanning er konfigureret.  Se afsnit 5.4.6. 

Konstant rødt Proben virker ikke og skal genstartes. 
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indikatorlys 

Strømknap 
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3.4. Indsæt eller udskift probebatteriet. 

Nedenstående figurer viser, hvor batterirummets dæksel åbnes.  Skub låsen mod strømknappen for at åbne og 

lukke batterirummets dæksel. 

 

 

 

Batteriet isættes ved at skubbe batteriet helt ind i batterirummet. Tryk op for at placere batteriet.  Fastgør dækslet 

til batterirummet ved at skubbe låsen væk fra strømknappen. 

 

 

 
 

 

Batteriet er fjederbelastet, og kan fjernes fra batterirummet ved at skubbe batteritappen ned, så det frigøres.   

  

Lås 

Strømknap 

Batteri 
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3.5. Oplad probebatteriet 

Nedenstående figur viser batteriopladeren.  Indikatorlyset på opladeren angiver følgende, når laderen er tændt, 

eller når batteriet sættes i opladeren: 

 

Konstant grøn Batteriet er fuldt opladet og kan fjernes og bruges. 

Konstant orange Batteriet er korrekt isat og oplader. 

Blinker rød Registrering af batteriniveau. 

Konstant rødt Intet batteri isat, defekt batteri, batteri over/under temperatur, oplader over 

temperatur, batteri over spænding, timeout-fejl i batteriopladerens timer eller 

indgangsspænding for lav. 

 

FORSIGTIG: Brug kun batterier og opladere, der er godkendt af Biim Ultrasound.  Manglende overholdelse af dette 

kan beskadige systemet og resultere i manglende funktionalitet samt gøre garantien ugyldig.  

For den almene sikkerhed skal følgende overholdes: 

• Undlad at adskille eller åbne batteriet. 

• Hold batteriet væk fra varme eller ild. Må ikke opbevares i direkte sollys. 

• Undgå at kortslutte batteriet. 

• Batteriet må ikke opbevares på en måde, der kan føre til kortslutning. 

• Opbevar batteriet i den originale emballage, indtil du er klar til at bruge det. 

• Undgå at tabe eller slå på batteriet. 

• Hvis batteriet lækker, må væsken ikke komme i kontakt med huden.  Hvis batterivæske kommer i 

kontakt med hud eller slimhinder, skal området straks skylles med vand.  Følg rådene fra 

batteriproducenten vedrørende passende forholdsregler. 

• Brug kun den medfølgende Biim-oplader til at oplade Biim-batterierne. 

• Sørg for at indsætte batteriet i Biim ultralydsproben eller opladeren den rigtige vej. 

• Brug ikke et batteri eller en oplader, der ikke er godkendt af Biim. 

• Batteriet opbevares utilgængeligt for børn. 

• Kontrollér, at batteriet er tørt og rent. 

• Sørg for at oplade batterierne inden brug. 

• Brug ikke Biim-batteriet til andre enheder eller anvendelser. 

• Tag batteriet ud af udstyret, når det ikke er i brug. 

• Opbevar ikke Biim-batteriet i mere end en måned fuldt afladet for at forlænge batteriets holdbarhed. Må 

ikke opbevares i mere end et år uden genopladning. 

• Overhold alle lokale love og krav om korrekt bortskaffelse eller genanvendelse af batterier.  

  

Batteriopladerens indikatorlys 

Batterirum 
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4. INSTALLATION AF APP OG KONFIGURATION AF PROBE 

Biim ultralydsproben betjenes med en kompatibel tablet eller telefon (visningsenhed), som anført i afsnit 2.3.  Før 

Biim Ultrasound-systemet kan bruges, skal Biim Ultrasound-applikationen downloades til visningsenheden. 

4.1. Opsætning af tablet eller telefon 

VIGTIGT: Brug altid stærke passwords og adgangskoder, og udskift dem jævnligt for at beskytte dine data.  Det er 

vigtigt, når du låser enheden (se afsnit 4.1.1 og 4.1.2), når du opsætter en patientdatabase (se afsnit 4.3), og når 

du etablerer en wi-fi-forbindelse til proben (se afsnit 5.4.6). 

 

Biim anbefaler, at du kun bruger din visningsenhed til billeddannelse og fjerner alle uvæsentlige apps for at få den 

bedste oplevelse. 

4.1.1. Download applikationen fra App Store eller Google Play 
Biim Ultrasound Appen er tilgængelig fra Apples App Store eller Google Play.  Se i App Store eller Google Play for 

instruktioner om, hvordan du downloader en app.  Søg et af stederne efter appen.  Når appen er installeret på din 

visningsenhed, vises ikonet for Biim Ultrasound App på visningsenhedens skærm. 

 

 

 

Når du installerer eller opdaterer appen, får du også den nyeste probesoftware til proben. 

 

VIGTIGT: Du bør jævnligt oprette forbindelse til internettet og opdatere både appen og visningsenhedens 

operativsystemsoftware (når der findes nye opdateringer) for at sikre vedvarende sikkerhed. 

 

4.1.2. Konfiguration af visningsenhed 
Biim anbefaler følgende opsætning af visningsenheden. 

 

For Apple iPad-visningsenheder: 

1. Aktiver wi-fi fra Indstillinger. 

2. Fra Indstillinger, Generelt, Tastatur: 

a. Aktiver Automatisk store bogstaver 

b. Deaktiver Automatisk rettelse 

c. Aktiver Genveje 

d. Deaktiver Smart tegnsætning 

e. Aktiver Opdel tastatur 

3. Deaktiver eller fjern alle applikationer, der automatisk kan starte op under undersøgelsen og forstyrre 

ultralydsbilledet.  Typiske applikationer omfatter indgående opkald, Skype og FaceTime. 

4. Aktiver Opdateringer fra indstillinger, iTunes & App Store, Automatiske overførsler. 

5. Gør enheden mere sikker. 

a. Fra indstillinger, Touch ID & adgangskode vælg Slå adgangskode til, Tryk på 

adgangskodeindstillingerne, vælg Tilpasset alfanumerisk kode, og indtast en stærk 

adgangskode. 
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For Samsung Galaxy S visningsenheder: 

1. Sørg for, at wi-fi er aktiveret fra Indstillinger, wi-fi. 

2. Installer Adobe Acrobat Reader-applikationen, så brugervejledningen er nem at se.  

3. Deaktiver eller fjern alle applikationer, der automatisk kan starte op under undersøgelsen og forstyrre 

ultralydsbilledet.  Typiske applikationer omfatter indgående opkald og Skype. 

4. Vælg Indstillinger, Apps, Biim Ultrasound, Tilladelser, og aktiver Lagring, hvis du ønsker at kunne kopiere 

ultralydsbilleder og videoloops til dit billedgalleri. 

5. Installer en videoafspiller efter eget valg, hvis du ønsker at kunne gennemse videoloops på din 

visningsenhed. 

6. Gør enheden mere sikker.  Vælg Låseskærm og sikkerhed. 

a. Vælg en skærmlåstype, og opsæt en stærk adgangskode. 

b. Slå Ukendte kilder fra. 

c. Vælg Sikker start, og indstil til at kræve adgangskode ved start. 

7. Fra indstillinger, Generel administration, Sprog og input, Tastatur på skærmen, Samsung-tastatur, Smart-

skrivning, slå Ordbog fra. 

4.2. Berøringsskærmens kontrolfunktioner 

Alle funktioner og knapper kan vælges ved at trykke på det tilsvarende ikon på visningsenhedens 

berøringsskærm.   

 

4.3. Startmenuen og førstegangsinstallation 

Første gang Biim Ultrasound-appen startes, viser ”Startguiden” sprogvalg som vist nedenfor: 
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Efter valg af sprog vises følgende velkomstmeddelelse: 

 

 

Startguiden giver dig mulighed for at gøre følgende: 

 

1. Vælge en adgangskode til patientdata.  En adgangskode beskytter patientoplysningerne, således at alle 

patientoplysninger, der gemmes på visningsenheden, kun kan ses ved brug af den korrekte adgangskode. 
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2. Bekræft, at proben er sluttet til visningsenheden via wi-fi.  Wi-fi-adgangskoden er 'biimeasy," indtil den 

ændres som beskrevet i afsnit 5.4.6 

 

 

3. Skift probenavn.  

Probenavnet kan indeholde bogstaver og tal.  
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5. SKÆRMEN HJEM 

Når du har fuldført startguiden første gang, vises skærmen HJEM: 

 

 

5.1. Ikonet TILSLUT PROBEN/GÅ TIL SCAN 

Dette ikon kan have en af tre forskellige meddelelser afhængig af forbindelsen til proben. 

 

GÅ TIL SCAN betyder, at Biim-proben er sluttet til en visningsenhed, og en ultralydsundersøgelse kan startes ved 

at klikke på ikonet. Hvis du vælger ikonet GÅ TIL SCAN, åbner ultralydsscanningsskærmen, der giver dig mulighed 

for at scanne.  Navnet på Biim ultralydsproben, som er tilsluttet via wi-fi-forbindelse vises under ikonet GÅ TIL 

SCAN.  BEMÆRK: Hvis der trykkes på knappen Frys på proben, åbner scanningsskærmen også. 

 

Hvis ingen probe er sluttet til visningsenheden via wi-fi, vises INGEN PROBE eller SLUT TIL PROBE på skærmen 

HJEM frem for GÅ TIL SCAN.   Hvis Biim Ultrasound-appen tidligere har været brugt med en Biim-probe, vises SLUT 

TIL PROBE over navnet på den senest tilsluttede probe.  Applikationen forsøger at tilslutte til denne probe, når der 

klikkes på ikonet. INGEN PROBE vises, hvis appen ikke tidligere har været tilsluttet. I så fald kan wi-fi-forbindelse 

etableres via visningsenhedens wi-fi-opsætning. 

 

 

 

Se afsnit 6, "BETJENING AF Biim ULTRASOUND-SYSTEMET", for detaljer om ultralydsscanningsskærmen.  

Viser status for wi-fi-forbindelse 

Viser "INGEN PROBE" hvis 
ingen probe er tilsluttet 

Viser Biim-batteriets opladning 

Går til skærmen scanning 

Navn på tilsluttede Biim probe 

Går til skærmbilledet for valg af 
undersøgelsestype eller 
indtastning og gennemsyn af 
patientdata 

Patientdatabase Log ind/log ud Henter Biim-brugervejledningen 

Viser flere betjeningsknapper til 
konfiguration af Biim-systemet 

Navn på den valgte undersøgelsestype 
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5.2. Ikonet UNDERSØGELSESTYPE / PATIENT 

Hvis du vælger ikonet UNDERSØGELSESTYPE / PATIENT, kan du vælge undersøgelsestype, indtaste, redigere 

eller slette patientoplysninger og hente gemte billeder. 

 

5.2.1. Fanen UNDERSØGELSESTYPE 
Fanen UNDERSØGELSESTYPE er standardvisningen, når du vælger ikonet UNDERSØGELSESTYPE / PATIENT.  Når 

du vælger fanen UNDERSØGELSESTYPE, kan du vælge mellem flere fabriksprogrammerede 

undersøgelseskonfigurationer.  Disse konfigurationer har unikke referenceindstillinger for forstærkning, dybde, 

billedopløsning og billedoptimeringstype.  Du kan ændre disse parametre under scanningen, hvis det ønskes.  

 

 
 

Du kan også indstille og gemme din egen tilpassede undersøgelsesopsætning.  Du kan ændre følgende 

indstillinger:   

• Forstærkning: Brug skyderen til at forøge eller mindske billedets lysstyrke. 

• Dybde: Brug skyderen til at vælge mellem de tre tilgængelige indstillinger for billeddybde (NÆR, MIDDEL, 

DYB). 

• Billedopløsning: Brug skyderen til at vælge mellem de tre mulige indstillinger for billedopløsning. 

o RES: Bedst mulig opløsning.   

o GEN: Generel billeddannelse. Balance mellem opløsning og penetrering.  

o PEN: Bedst mulig penetrering.  

• Billedoptimeringstype: Vælg den ønskede billedoptimeringstype (1, 2, 3) 

o Type 1 – Høj kontrast. 

o Type 2 – Middel kontrast. 

o Type 3 – Lav kontrast. 

 

Du kan derefter gemme den nye undersøgelsestype ved at vælge GEM SOM.  Du kan derefter navngive den nye 

opsætningskonfiguration.  Den nye opsætningskonfiguration føjes til undersøgelsestyperne.   

 

Hvis du vælger SCAN, kommer du til scanningsskærmen uden at gemme den nye opsætning. 
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5.2.2. Fanen PATIENT 
Når du vælger NY PATIENT, kan du indtaste patientens identificeringsoplysninger.  Vælg GEM for at gemme 

oplysningerne eller RYD for at slette alle patientoplysninger.  Når du vælger GEM, vises patientens navn på 

arbejdslisten i venstre side af skærmen. 

 

Patientens oplysninger vises, når du vælger en patient fra arbejdslisten.  Valg af SCAN åbner scanningsskærmen, 

og patientens navn vises i informationsbjælken øverst i billedet.  Oplysningerne kan redigeres ved at vælge 

REDIGER.  Patientens oplysninger kan slettes ved at vælge ikonet SLET.   

 

Hvis billederne/videoloops allerede er blevet gemt for denne patient, vises miniaturebilleder af de lagrede data 

nederst på skærmen. 

 

Et symbol med en sky efter patientnavnet vises for de patienter, der er oprettet fra en DICOM-arbejdslistesøgning. 

 

 

 

Ikonet for Søg i DICOM-arbejdsliste åbner en dialogboks for søgning i DICOM-arbejdslisten. 

I dialogboksen er det muligt at definere søgemulighederne:  

 

• Arbejdslisteindstillinger: valg af den aktive DICOM-arbejdslistekonfiguration, der skal bruges til søgningen. 

Disse indstillinger er defineret i Konfigurations-/DICOM-indstillinger, se afsnit 5.4.5. 

• Patient-id:  indsæt patient-id, eller lad feltet være tomt. 

Miniaturebilleder 
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• Efternavn: indsæt patientens efternavn, eller lad feltet være tomt. En stjerne (*) kan bruges med et 

delvist navn for at finde andre bogstaver i navnet. 

• Fornavn: indsæt patientens fornavn, eller lad feltet være tomt. Et stjerne (*) kan bruges med et delvist 

navn for at finde andre bogstaver i navnet. 

• Mellemnavn: indsæt patientens mellemnavn, eller lad feltet være tomt. Et stjerne (*) kan bruges med et 

delvist navn for at finde andre bogstaver i navnet. 

• Fødselsdato: indsæt patientens fødselsdato, eller lad feltet være tomt. 

• Køn: vælg køn, eller lad feltet være tomt. 

• Accessionsnummer: indsæt accessionsnummer, eller lad feltet være tomt. 

• Søg kun i dagens undersøgelser: Hvis TIL søges der kun efter patienter med planlagte undersøgelser for 

den aktuelle dato. 

• Søg kun i ultralydsundersøgelser: Hvis TIL søges der kun i undersøgelser med ultralydsmodalitet. 

• SØG starter DICOM-søgning. Der kan maks. vises 30 patienter. 

 

 

En dialogboks med resultatet af søgningen i DICOM-arbejdsliste vises, når søgningen er færdig. Den viser 

brugerdefinerede søgeparametre samt patienter med undersøgelsesdata, der passer til søgekriterierne. Brugeren 

kan vælge en af patienterne på listen. 
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Når man vælger en patient, åbnes dialogboksen Søg i DICOM-arbejdsliste, der viser udvalgte patientoplysninger. 

Brugeren har følgende muligheder: 

 

• TILFØJ PATIENT: Her oprettes en lokal patientpost og patientoplysningerne kan gemmes. Hvis der findes 

en lokalt patient med samme patient-id allerede, stilles et yderligere spørgsmål om opdatering af den 

lokale patientpost.  

• TILBAGE: gå tilbage til søgeresultatet. 

• ANNULLER: stopper DICOM-søgningen og vender tilbage til patientfanen. 
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5.2.3. Fanen EKSEMPELVISNING 
Vælg fanen EKSEMPELVISNING for at vælge patientmapper til gennemsyn, sende billeder til en tilsluttet DICOM-

server eller kopiere eller sende billeder til en anden mappe på visningsenheden.  

 

Skærmen viser mapper mærket med patientens navn.  Hvis der ikke er indtastet patientoplysninger, gemmes 

mappen i en mappe med titlen "Umærket".  Man kan søge i mapper ved at vælge ikonet Søg og indtaste 

søgeordet.   

 

Mapper kan organiseres efter seneste tidspunkt eller efter navn ved at vælge det tilsvarende ikon.  Tryk på den 

ønskede mappe for at åbne en patientmappe. 

 

Når patientmappen åbnes, vises mapper med datoer for undersøgelserne for patienten.  

  

 
 

Når undersøgelsesmappen åbnes, viser skærmen miniaturebilleder af de billeder, der er gemt i mappen, som vist 

nedenfor.  Hvis du trykker på miniaturebilledet, åbnes billedet eller videoklippet.  
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Brug ikonet VÆLG for at vælge det billede, der skal sendes til en DICOM server, der skal kopieres eller flyttes.  

Vælg derefter hvert billede, du ønsker at påvirke.  Følgende knapper er tilgængelige, når billeder er valgt: 

 

 
 

• DICOM: ved at vælge denne knap sendes det valgte stillbillede til en DICOM-server, der har forbindelse til 

Biim-systemet.  BEMÆRK: det er kun stillbilleder, der kan flyttes til DICOM-serveren.  Videoklip kan ikke 

overføres med denne funktion. 

 

Vælg SEND for at overføre billederne.  Vælg Lagringsindstillinger for at vælge aktivt 

lagringsserverkonfiguration. Brug PATIENT til at vise tilgængelig patientdemografi.  Aktivering af 

muligheden “Slet sendte emner” for at slette lokale billeder, når sending til DICOM er udført.Vælg 

ANNULLER for at annullere DICOM-overførslen. 

 

• KOPIER TIL: ved valg af denne funktion kopieres billederne til visningsenhedens fotogalleri.  

Patientoplysninger kan medtages eller udelukkes i de kopierede billeder.  BEMÆRK: Beskyttelse af 

patienternes sundhedsdata skal bibeholdes ved kopiering af billeder på en ikke-sikker tablet ved at 

udelukke patientoplysninger. 

 

• FLYT: ved valg af denne funktion flyttes de valgte billeder eller videoer til en anden patientmappe.  Vælg 

modtagermappen fra listen på skærmen. 

 

 
 

Vælg FLYT for at flytte de valgte billeder.  Tryk på ANNULLER for at annullere overførslen. 
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5.3. Ikonet LOG IND/UD 

Reglerne for databeskyttelse kræver, at enheder, der lagrer sundhedsoplysninger, skal beskyttes med 

adgangskode.  Ikonet LOG IND/UD giver dig mulighed for at logge ind eller logge ud af 

patientinformationsdatabasen. 

 

Hvis du ikke er logget ind, vises ikonet LOG IND.  Ved at klikke på LOG IND kan du logge på Biim-systemet, hvilket 

giver dig mulighed for at se patientoplysninger og tilhørende billeder.  Det er muligt at scanne uden at logge ind. 

Men alle gemte billeder eller videoklip gemmes i en mappe med navnet "Umærket". 

 

Hvis du er logget ind, vises ikonet LOG UD.  Når du vælger LOG UD, logger du ud af Biim-systemet, hvilket 

forhindrer adgang til patientdata.  Data, der tidligere er blevet lagret i systemet, bevares, når du logger ud. 

 

Efter en inaktiv periode logger Biim-systemet dig automatisk ud.  Denne periode på 10 til 60 minutter kan vælges 

på skærmen KONFIGURATION Generelle indstillinger, som beskrevet i afsnit 5.4.1. 

 

 

  

Patientdatabase Log ind/log ud 
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5.4. Ikonet KONFIGURATION 

Med ikonet KONFIGURATION kan du komme til forskellige skærme, der hver har en række funktioner, der gør det 

muligt at konfigurere Biim-systemet.  

 

5.4.1. Generelle indstillinger 
Skærmen Generelle indstillinger er den første skærm, der vises, når du vælger ikonet KONFIGURATION.   

 

Du kan indstille følgende kontrolfunktioner på skærmen Generelle indstillinger: 

• Navn på facilitet: det er en valgfri opsætning, hvor du kan angive navnet på en facilitet, som vises i 

informationsbjælken øverst på scanningsskærmen. 

• Længde på videooptagelse: brug denne funktion til at angive et tidsrum i sekunder, hvori systemet vil 

optage video-loop, når ikonet OPTAG vælges. Vær opmærksom på, at længere video-loops bruger mere af 

visningsenhedens hukommelse end kortere video-loops. 

• Log ud-timer: brug denne funktion til at angive antal minutters inaktivitet, før systemet automatisk logger 

dig ud. 

• Nulstil til fabriksindstillinger: vælger du ikonet NULSTIL INDSTILLINGER, stilles systemopsætningen 

tilbage til den oprindelige opsætning ved afsendelse fra fabrikken.  Brug kun denne funktion, hvis du vil 

ændre alle betjeningsfunktionerne. 
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5.4.2. Indstillinger for anvendelighed 
Skærmen Indstillinger for anvendelighed viser følgende funktioner: 

• Knappanel på venstre side: 

o TIL — kontrolikonerne på scanningsskærmen vises i venstre side af skærmen.   

o FRA —  Ikonerne vises i højre side af skærmen. 

• Vis tekstbeskrivelse under knapikon:  

o TIL —  viser beskrivende tekst under ikonet.   

o FRA — skjuler den beskrivende tekst. 

• Vis startguide:  

o TIL — viser startguiden.   

o FRA — skjuler startguiden. 

• Skjul automatisk billedopsætning:  

o TIL —  Skjuler billedindstillingsfunktioner på scanningsskærmen efter 7 sekunder.   

o FRA —  viser billedindstillingsfunktioner på scanningsskærmen, indtil ikonet for OPSÆTNING er 

valgt. 

• Billedcenterlinje:  

o TIL — viser centerlinjen på scanningsskærmen. 

o FRA — skjuler centerlinjen på scanningsskærmen. 

• Vis liste over emner gemt i sessionen:  

o TIL — viser listen over gemte emner på scanningsskærmen. 

o FRA  —  skjuler listen over gemte emner på scanningsskærmen. 

• Brug bevægelse til at kontrollere forstærkning og dybde:  

o TIL — gør det muligt at stryge til højre/venstre for at indstille forstærkning og op/ned for at 

indstille dybde på scanningsskærmen.  Panorering af billedet kræver, at man stryger med to 

fingre.  Denne indstilling anbefales, når du bruger en smartphone frem for en tablet. 

o FRA — deaktiverer mulighed for at stryge for at indstille forstærkning og dybde på 

scanningsskærmen.  Panorering af billedet styres ved at stryge på skærmen og forstærkning og 

dybde indstilles med ikonet OPSÆTNING på scanningsskærmen. 

• Aktiver forstærkningskontrol fra probe:  

o TIL — muliggør indstilling af forstærkning fra proben med langt tastetryk på op- og 

nedknapperne. 

o FRA — deaktiverer indstilling af forstærkning fra proben. 

• Aktiver cineloop-rulning fra probe: 

o TIL —  muliggør cineloop-rulning fra probe ved tryk på op- og nedknapperne. 

o FRA  — deaktiverer cineloop-rulning fra proben. 

• Aktiver billedfarvning: 

o TIL — viser ultralydsbilledet med et blåligt skær. 

o FRA — fjerner blå farvelægning. 
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5.4.3. Farveindstillinger 
På skærmen Farveindstillinger kan du vælge farver til målinger, annoteringer og frihåndstegning.  Der kan vælges 

6 farver. 

 

5.4.4. Patientindstillinger 
På skærmen Patientindstillinger kan du ændre adgangskoden eller nulstille patientdata og adgangskoden.  

FORSIGTIG: Nulstilling af patientdata og adgangskode sletter permanent alle tilknyttede patientbilleder og data fra 

enhedens hukommelse.  Slettede data eller billeder kan IKKE gendannes.  
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5.4.5. DICOM-indstillinger 
På skærmen DICOM-indstillinger kan du konfigurere forbindelser til DICOM-enheder.  Det anbefales, at DICOM-

indstillinger konfigureres i samråd med din lokale DICOM-administrator.  Du er ansvarlig for korrekt konfiguration 

af DICOM-indstillinger, der muliggør kommunikation mellem Biim-systemet og det tiltænkte DICOM-mål.  Biim 

Ultrasound påtager sig intet ansvar for konfiguration af DICOM-indstillinger.   

 

Filer formateres i henhold til DICOM-standarden (Digital Imaging and Communications in Medicine).  DICOM-

overensstemmelseserklæringen (DICOM Conformance Statement, Biim Ultrasound) findes på Biim Ultrasounds 

hjemmeside biimultrasound.com. 

 

Biim-systemet understøtter både DICOM-billedlagring og DICOM-arbejdsliste. Begge servicer har en specifik 

opsætning. Biim-systemet muliggør oprettelse af flere sæt indstillinger til DICOM-servicer.  En af indstillingerne 

kan være aktiv for lagrings- og arbejdslisteservicer. 

 

 

Lagringsindstillinger: Viser det aktuelle sæt indstillinger til DICOM-lagringsoverførsel. 

Arbejdslisteindstillinger: Viser det aktuelle sæt indstillinger for DICOM-arbejdsliste. 

 

Disse indstillinger anvendes som standard, når man sender billeder til lagring eller får adgang til arbejdslister. 

 

Hvis man trykker på feltet med det aktuelle sæt, kan man vælge de aktuelle indstillinger, tilføje, ændre og slette 

DICOM-indstillinger.  
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Skærmen Rediger lagringsindstillinger viser følgende indstillinger: 

• Aktuelle: Det valgte sæt DICOM-indstillinger.   

• Navn: Indtast navnet på DICOM-indstillinger (server). Hvis navnet ændres, opretter kommandoen GEM et 

nyt sæt indstillinger.  

• Lokal AE Title: Den lokale applikationsenhedstitel eller lokale AE Title er et unikt id, der bruges til at 

identificere en DICOM-applikation i forhold til andre DICOM-applikationer på netværket.  AE Titles er 

typisk markeret kun med tal og store bogstaver.  

BEMÆRK: Lokal AE Title skal defineres sammen med DICOM-administratorer. Nogle DICOM-servere 

kræver, at navnet på visningsenheden anvendes som Lokal AE Title, andre servere kræver at bruge et 

unik navn som for eksempel “Biim Ultrasound” + probens serienummer. 

• Fjern AE Title: Den eksterne applikationsenhedstitel eller fjern AE Title er den eksterne DICOM-node eller 

server, som Biim-systemet kommunikerer med. 

• Serveradresse: Det er DICOM-serverens IP-adresse. 

• Port: Det identificerer DICOM-porten. 

• TLS-sikkerhed: Transport Layer Security (TLS) eller TLS-sikkerhed er DICOM-standarden. 

• BEKRÆFT: bekræfter DICOM-serverforbindelse. 

• GEM: gemmer ændrede indstillinger.  

• VÆLG: vælger det synlige sæt indstillinger som det aktive sæt indstillinger (server). 

• ANNULLER: lukker dialogen. 

 
 

Det aktuelle sæt indstillinger kan slettes ved at vælge ikonet SLET.  

 

 

Skærmen Rediger arbejdslisteindstillinger viser samme kontrolfunktioner som Rediger lagringsindstillinger. Den 

eneste forskel er: 

• Planlagt station AE Title: Hvis dette felt er aktiveret med TIL/FRA, bruges værdien af dette felt i 

arbejdslistesøgningen som en Planlagt station AE Title. 

 

 

Der henvises til vejledningen DICOM Conformance, der fås via biimultasound.com for at få flere oplysninger.  
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5.4.6. Probeindstillinger 
På skærmen Probeindstillinger kan du ændre konfigurationen af probens trådløse netværksforbindelse.  Når du 

først modtager Biim Ultrasound-proben er standardindstillingerne: 

 Probenavn: Biim-<probeserienummer> 

 Wi-fi-område: USA 

 Wi-fi-driftskanal: 1 

 Automatisk scanning af wi-fi-kanal: TIL 

 Wi-fi-adgangskode: biimeasy 

 

Når du tilslutter din visningsenhed via standard netværksindstillinger, kan du ændre indstillingerne på denne 

skærm.  Vælg GEM for at gemme dine ændringer.   

 

VIGTIGT: Det anbefales, at du ændrer adgangskoden for at garantere sikkerheden af ultralydsdata og kontrol af 

proben,  Hvis du fortsætter med at anvende den velkendte standardadgangskode, er Biim-systemet potentielt 

sårbart. 

 

Hvis du glemmer den wi-fi-adgangskode, som du bruger til proben, kan du nulstille probens wi-fi-indstillinger til 

standardværdierne ved at holde både dybde op- og ned-knapperne på proben, mens du trykker på probens 

strømknap. 

 

 
 

VIGTIGT: Hvis der er flere prober i samme område, skal wi-fi-driftskanalerne konfigureres til forskellige værdier for 

at undgå wi-fi-interferens.  Hvis flere andre wi-fi-aktiverede enheder bruges samme sted som proben, kan wi-fi-

interferensen minimeres ved at ændre wi-fi-kanalen til en kanal, der ikke er i anvendelse. 

 

Automatisk scanning af wi-fi-kanal starter en kanalsøgning, hver gang proben tændes. Denne scanning søger efter 

den optimale kanal til wi-fi-forbindelse.  Det tager ca. 30 sekunder.  Hvis proben typisk bruges samme sted, og der 

ikke opleves nogen problemer med wi-fi-forbindelsen, kan denne indstilling slås FRA for at fremskynde probens 

tændingstid. 

 

Knappen START WI-FI SCANNING starter scanning af wi-fi-kanaler.  Alle wi-fi-kanaler, der er tilgængelige i det 

valgte område, tjekkes. Den mest optimale kanal vælges baseret på observeret trafik. Denne proces tager ca. 30 

sekunder, og wi-fi-forbindelsen til proben er på dette tidspunkt deaktiveret. Visningsenheden kan automatisk 

oprette forbindelse til proben afhængigt af wi-fi-indstillingerne. Trådløs forbindelse til proben kan indstilles 

manuelt efter behov ved hjælp af visningsenhedens wi-fi-indstillinger. Denne funktion anbefales, hvis man får en 

advarsel om lav trådløs forbindelse.  

 

5.4.7. Licensinformation 
Skærmen Licensinformation viser oplysninger om, hvor længe den senest anvendte probe kan benyttes uden at 

forny licensen. 
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5.4.8. Sprogindstillinger 
På skærmen Sprogindstillinger vælges sprog. Dato og klokkeslæt kan også ændres.  Gem det valgte sprog med 

knappen GEM. 

 

 

5.4.9. Skærmen Om 
Skærmen Om indeholder oplysninger om systemets hardware og software.  Denne skærm har også en funktion til 

opdatering af probens software.  Biim juridisk meddelelse kan også vises ved at vælge ikonet JURA. 

 

 

 

 

5.5. Ikonet HJÆLP 

Når du trykker på ikonet HJÆLP, vises en menu, hvor du kan se Lynvejledning til Biim-systemet, denne 

Brugervejledning eller kontakte Biim teknisk support via e-mail.   

 

SEND LOGFILER overfører Biim interne logfiler til Biim support. Det kræver, at visningsenheden er tilsluttet 

internettet. 

 

Vælg ikonet TILBAGE for at gå tilbage til siden HJEM. 
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6. BETJENING AF Biim ULTRASOUND-SYSTEMET 

Biim-systemets grundlæggende arbejdsgang er beskrevet nedenfor. 

6.1. Sådan opsættes visningsenhed og probe 

1. Tænd for visningsenheden med Biim Ultrasound-appen, og aktiver appen. 

2. Isæt et fuldt opladet batteri i Biim-ultralydsproben, luk og lås dækslet til batterirummet. 

3. Tænd for proben. 

4. Sørg for, at der er wi-fi-forbindelse mellem proben og visningsenheden.   

a. Åbn visningsenhedens opsætning, og sørg for, at visningsenhedens wi-fi er tændt. Vælg Biim-

proben fra wi-fi-indstillinger.  Standard adgangskoden er "biimeasy". 

b. Afslut indstillingerne på visningsenheden, og åbn appen. 

5. Undersøg probens batteristatus på visningsenheden, inden proceduren startes. 

6. Vælg en anden undersøgelsestype fra skærmen Undersøgelsestype, hvis du ønsker det. 

a. Vælg UNDERSØGELSESTYPE / PATIENT fra skærmen Hjem. 

b. Vælg undersøgelsestype for den planlagte procedure. 

7. Indtast de ønskede patientoplysninger. 

a. Vælg UNDERSØGELSESTYPE / PATIENT fra skærmen Hjem, hvis der er behov for det. 

b. Vælg fanen PATIENT. 

c. Log ind for at se patientoplysningerne, hvis der er behov for det. 

d. Vælg patientens navn på patientskærmen. 

6.2. Sådan opsættes enheden til sterile procedurer 

Advarsel:  

• Brug et lovligt markedsført sterilt probeovertræk og steril gel til kliniske anvendelser, der kommer i 

kontakt med slimhinderne, ikke-intakt hud, eller normalt sterilt væv (f.eks. biopsiprocedurer, vejledning til 

nålebiopsi osv.).  

• Brug et sterilt overtræk på visningsenheden, eller brug et andet middel til at opretholde steriliteten under 

al kontakt med visningsenheden til kliniske anvendelser, der kommer i kontakt med slimhinderne, ikke-

intakt hud, eller normalt sterilt væv (f.eks. biopsiprocedurer, vejledning til nålebiopsi osv.).  

• Brugen af overtræk ændrer ikke behovet for den anbefalede rengøring og desinfektion efter hver brug. 

• Probeovertræk kan indeholde naturgummilatex.  Disse overtræk kan fremkalde allergiske reaktioner hos 

visse personer.  Se afsnit 1.3, “Medicinsk meddelelse fra FDA om latex”, for yderligere oplysninger. 

 

1. Anbring Biim-ultralydsproben i probeholderen. 
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2. Tag sterile handsker på, og opret et sterilt felt. 

• Hvis du ikke bruger det sterile tabletovertræk, som beskrevet i næste trin, kan det være en god 

idé at vælge SCAN fra patientoplysninger før opsætning af det sterile felt. 

3. Sæt det sterile overtræk på tabletten. 

• Det sterile tabletovertræk anbefales altid til sterile procedurer.  Men hvis du vil have en assistent 

til at betjene tabletten uden for det sterile felt, er det sterile overtræk måske ikke nødvendigt. 

4. Påfør ultralydsgel på indersiden af probeovertrækket. 

• Sørg for altid at bruge en gel, som er forenelig med proben og den kliniske anvendelse. 

5. Samtidig med at steriliteten opretholdes, tages proben ud af holderen med probeovertrækket. Forsegl det 

sterile probeovertræk omkring proben, og anbring den i det sterile felt.  Før ikke proben med overtræk 

tilbage i probeholderen, da holderen ikke er steril.  

BEMÆRK: Hvis en advarsel som f.eks. lav probebatteri vises under scanningen, kan man bruge knappen 

FRYS på proben til at bekræfte advarselsmeddelelsen uden at røre ved visningsenheden. 

6.3. Scan 

1. Vælg GÅ TIL SCAN eller SCAN fra den aktuelle skærm. 

• Hvis du vælger SCAN, starter en undersøgelse for den valgte patient og scanningsskærmen, som 

viser scanningsfunktionerne og andre oplysninger, åbner.  Et eksempel vises nedenfor 
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2. Påfør ultralydsgel på patienten og/eller Biim-ultralydsprobens billedhoved. 

• Sørg for altid at bruge en gel, som er forenelig med proben og den kliniske anvendelse. 

3. Anbring proben på patientens hud, og afbild den påtænkte anatomi.  Retningsmarkøren på venstre side 

af skærmen svarer til retningsmarkøren på proben og kan anvendes til at orientere proben.  Hvis 

centerlinjemarkøren er aktiveret i Biim Ultrasound-appen, svarer den til centermarkeringen på probens 

grå hætte. 

4. Juster billedindstillinger efter behov. 

a. Vælg OPSÆTNING fra knappanelet for at justere forstærkningen: der vises en skydebjælke.  

Træk cirklen op for at gøre billedet lysere og ned for at gøre billedet mørkere. 

Bemærk: forstærkningen kan også styres med langvarige tryk på knapperne op eller ned på 

proben, når den er aktiveret med "Aktiver forstærkningskontrol fra probe", se afsnit 5.4.2. 

Bemærk: forstærkningen kan også styres ved at trække fingeren til venstre eller højre på 

billedet, når funktionen er aktiveret med "Brug bevægelse til at kontrollere forstærkning og 

dybde" se afsnit 5.4.2. 

b. Sådan justeres dybde: Vælg OPSÆTNING fra knappanelet.  Vælg NÆR, MIDDEL eller DYB for at 

se den ønskede anatomi.   

i. NÆR= 2,0 cm, MIDDEL= 3,0 cm og DYB= 4,0 cm.  Dybdeskalaen i venstre side af 

billedet viser dybden i billedet. 

BEMÆRK: billeddybden kan også styres ved hjælp af op- eller nedknapperne på proben. 

BEMÆRK: dybden kan også styres ved at trække fingeren op og ned på billedet, når 

funktionen "Brug bevægelse til at kontrollere forstærkning og dybde" er aktiveret, se 

afsnit 5.4.2. 

 

c. Sådan justeres opløsning: Vælg OPSÆTNING fra knappanelet.  Vælg RES, GEN eller PEN.  GEN 

anbefales til de fleste anvendelser. Se afsnit 5.2.1. 

Informationslinje 

Retnings-
markør 

Undersøgelse 
 type 

Dybde
skala 

 

Facilitet 
 navn 

Opløsning 

Patientnavn 

 
Dato 

 
Probe 

Knap- 
panel 

Biim-probebatteri 

Startskærmn 

Frysning af billedet 

Videooptagelse 

Billedfunktioner 

Afslutter en 
undersøgelse 

Viser 
konfigurations- 
funktioner 
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d. For at justere billedoptimering: Vælg OPSÆTNING fra knappanelet. Vælg OPTIMER. 1, OPTIMER. 

2 eller OPTIMER. 3. Se afsnit 5.2.1. 

 

  

Forstærkningskyder 

Dybderegulering 

Regulering af opløsning 

Regulering af 
optimering 
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6.4. Frys, Gem, Optag 

1. Sådan fryses/ophæves frys for et billede: Vælg FRYS/OPHÆV FRYS fra knappanelet. 

BEMÆRK: Frys/ophæv frys kan også vælges ved hjælp af knappen FRYS på Biim 

ultralydsproben. 

 

2. Hvis du vil vælge et andet nyligt billede fra cineloop: Træk i cirklen på cineloop-bjælken, der vises nederst 

på skærmen. 

BEMÆRK: Cineloop-positionen kan også styres med tryk på knappen op eller ned på proben, når 

den er aktiveret med "Aktiver cineloop-rulning fra probe", se afsnit 5.4.2. 

3. Sådan gemmes et billede: Vælg FRYS fra knappanelet, og vælg GEM for at gemme billedet.   

 

BEMÆRK: billedet kan også gemmes ved at trykke på knappen GEM på proben. 

  

Frys 

Gem 
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En miniature af det gemte billede bliver vist kortvarigt øverste til venstre på scanningsskærmen, når 

det gemmes.  Gemte billeder og videoer kan konfigureres til at blive på skærmen i en miniatureliste 

ved indstilling af "Vis liste over emner gemt i sessionen", se afsnit 5.4.2.  Emner på miniaturelisten 

kan vælges til hurtigt gennemsyn. Listen ryddes, når scanningsskærmen ikke er aktiv.  

 

 

 

 

4. Hvis du vil optage et video-loop, skal du under scanning vælge OPTAG fra knappanelet. 

• BEMÆRK: Optagelsen stopper ved forudbestemte tidsrum (3-60 sekunder), som kan indstilles 

på siden KONFIGURATION Generelle indstillinger.  Optagelse kan også stoppes ved at trykke på 

knappen OPTAG, mens optagelse er aktiv. 

 

 

 

  

Optag 



Brugervejledning til Biim Ultrasound  41 

6.5. Zoom og panorer 

1. For at zoome som ønsket: Sæt to fingre på skærmen, og spred dem derefter for at forstørre billedet. 

i. BEMÆRK: Billedet kan flyttes ved at trykke på skærmen og stryge billedet for at flytte 

det til den ønskede position. 

ii. BEMÆRK: Zoom og flytning kan ske på et direkte billede eller et stillbillede. 

iii. BEMÆRK: Vælg Zoom på værktøjslinjen for at forstørre billedet i måletilstand. 

2. Hvis du vil panorere billedet, skal du trykke på billedet og trække det i den ønskede retning. BEMÆRK: 

Hvis indstillinger for anvendelighed "Brug bevægelse til at kontrollere forstærkning og dybde" er aktiveret, 

kræver panorering to fingre. 

3. Dobbelttryk på billedet for at gendanne billedet uden zoom og i midterposition. 

6.6. Mål 

1. For at måle en diameter eller afstand: Vælg MÅL fra knappanelet, mens billedet er frosset, og vælg 

derefter LINJE. 

a. Tryk på skærmen på det sted, hvor du vil placere det første målepunkt. 

b. Tryk på skærmen på det sted, hvor du vil placere det andet målepunkt; der vises en linje, som 

forbinder de to punkter. 

c. Afstanden mellem de to punkter vises i siden af skærmen.  Vælg LINJE igen for at fjerne cirklerne 

omkring punkterne. 

BEMÆRK: Hvis der trykkes andre steder end på den valgte linje og punkterne, fjernes 

cirklerne. 

d. Juster placeringen af målepunkterne efter behov: 

i. Tryk på et målepunkt eller linjen; der vises cirkler omkring begge målepunkter.  

ii. Tryk et sted i cirklen for det målepunkt, der skal flyttes, og træk det til den ønskede 

position. Løft herefter fingeren.  Gentag indtil begge målepunkter er de ønskede steder.  

BEMÆRK: Der kan foretages op til fire målinger på et billede. 

BEMÆRK: Der kan foretages målinger på frosne eller gemte billeder.  Disse funktioner er kun 

tilgængelige for frosne eller gemte billeder.   

BEMÆRK: For at gemme målingerne på billedet skal du vælge GEM på knappanelet, mens 

målingerne vises. 

 

 

  

Mål 

Linje 

Cirkel 
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2. For at måle en omkreds: Vælg MÅL fra knappanelet, mens billedet er frosset, og vælg derefter CIRKEL. 

a. Tryk på skærmen på det sted, hvor du vil placere det første målepunkt. 

b. Tryk på skærmen på det sted, hvor du vil placere det andet målepunkt; der vises en linje, der 

forbinder punkterne, og viser en af ellipsens diametre. 

c. Tryk på skærmen på det sted, hvor du vil placere det tredje målepunkt. 

d. Afstanden for både ellipsediameter, omkreds og areal vises i siden af skærmen.  Vælg CIRKEL 

igen for at fjerne cirklerne omkring punkterne. 

BEMÆRK: Hvis der trykkes andre steder end på den valgte ellipse og punkterne, fjernes 

cirklerne. 

e. Juster placeringen af målepunkterne: 

i. Tryk på det målepunkt, der skal flyttes; cirklerne vises omkring alle målepunkter.  

 

ii. Tryk et sted i cirklen for det målepunkt, der skal flyttes, og træk det til den ønskede 

position.  Dette øger/mindsker størrelsen af omkredsmålingen.  Gentag, indtil 

målepunkterne og omkredsmarkeringerne er i de ønskede placeringer.  

 

BEMÆRK: Der kan foretages op til fire målinger på et billede. 

BEMÆRK: Der kan foretages målinger på frosne eller gemte billeder.  Disse funktioner er kun 

tilgængelige for frosne eller gemte billeder. 

BEMÆRK: For at gemme målingerne på billedet skal du vælge GEM på knappanelet, mens 

målingerne vises. 

3. Hvis du vil slette en måling, skal du vælge den og derefter vælge SLET fra knappanelet, eller vælge 

TILBAGE og vælge SLET fra pop op-menuen. 
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6.7. Annoter, Tegn 

1. Hvis du vil annotere et frosset billede, vælges ikonet ABC.  Tryk på skærmen, hvor du ønsker at indsætte 

annoteringen.  Der vises en boks på skærmen med en linje, der forbinder boksen til der, hvor du trykkede 

på skærmen, og tastaturet på skærmen vises, så du kan indtaste annoteringen. 

2. Du kan tegne på et frosset billede ved at vælge MÅL. Vælg derefter TEGNEMENU fra knappanelet, vælg 

TEGN fra TEGNEMENUEN, og brug fingerspidsen til at tegne på skærmen.  Du kan slette ved at vælge 

SLET fra TEGNEMENUEN og bruge fingerspidsen til at følge den linje, der skal slettes. 

BEMÆRK: Annoteringer og tegninger kan udføres på levende billeder.  Disse funktioner er kun 

tilgængelige for frosne eller gemte billeder. 

BEMÆRK: Der kan foretages annoteringer og/eller tegnes på frosne eller gemte billeder.  For at 

gemme annoteringer og/eller tegninger på billedet skal du vælge GEM på knappanelet, mens 

annoteringerne og/eller tegningerne vises. 

6.8. Afslut, Ryd op 

1. Udfør den tiltænkte procedure.  

2. Når proceduren eller billeddannelsen er færdig, skal du vælge AFSLUT fra knappanelet. 

FORSIGTIG: Hvis der startes en ny undersøgelse før du vælger AFSLUT, gemmes data for den nye 

patient i den forrige patients mappe.  Patientdata kan redigeres ved at følge anvisningerne i 

afsnittet 5.2.2 i denne brugervejledning. 

3. Hold probens strømknap nede, indtil lyset slukker på proben. 

4. Hvis der anvendes sterile probeovertræk til Biim-ultralydsproben eller visningsenheden, skal de 

bortskaffes i henhold til hospitalets standarddriftsprocedure. 

5. Proben rengøres og desinficeres efter anvisningerne i afsnit 7. 
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7. RENGØRING OG DESINFEKTION 

Advarsel:  

• Anvend altid personlige værnemidler (f.eks. handsker og beskyttelsesbriller) ved rengøring eller 

desinfektion af Biim-ultralydsproben for at undgå risiko for personskade. 

• Rengørings- og desinfektionsmetoder i dette dokument er baseret på kompatibilitet med proben og 

indebærer ikke eller garanterer effektive biologiske resultater.  Se den godkendte mærkning af 

rengørings eller desinfektionsmaterialet vedr. rengøring og desinfektion.   

Forsigtig:  

• Nedsænk ikke hele Biim-ultralydsproben og/eller batteriet i væske.  Under rengørings- eller 

desinfektionsprocedurer skal man sørge for, at væsker ikke trænger ind i batterirummet.  Væsker kan 

beskadige proben og batteriet samt gøre garantien ugyldig. 

• Brug kun Cidex OPA som desinfektionsmiddel.  Brug af andre opløsninger kan beskadige proben og gøre 

garantien ugyldig. 

• Brug af rengørings- eller desinfektionsprocedurer og/eller andre materialer end dem, der er anbefalet af 

Biim, kan medføre beskadigelse af udstyret samt gøre garantien ugyldig. 

• Følg altid anvisningerne fra producenten af desinfektions- eller rengøringsmidlet vedrørende brug af 

deres produkter. 

• Proben kan ikke steriliseres.  Hvis proben skal bruges til en steril procedure, skal den placeres i et sterilt 

overtræk, der lovligt er indiceret til en sådan anvendelse.  Brug af autoklave, gas eller andre 

desinficerende midler, der ikke er godkendt af Biim Ultrasound kan beskadige proben og gøre garantien 

ugyldig. 

• Bekræft. at alle rengørings- eller desinfektionsmidler ikke er udløbet, inden de anvendes på proben. 

Rengøring og brug af overtræk 
Det anbefales, at Biim-ultralydsproben rengøres mellem hver patientbrug.  Rengøring skal udføres forud for en 

eventuel desinfektion.  I henhold til vejledningsdokumenter fra det amerikanske FDA defineres rengøring som 

fjernelse af alt synligt snavs eller urenheder.  Desinfektionsniveauet skal passe til den påtænkte kliniske 

anvendelse.  Bemærk venligst, at brugen af et overtræk anbefales til kliniske anvendelser, der kommer i kontakt 

med slimhinderne, ikke-intakt hud, eller normalt sterilt væv.  Rengørings- og desinfektionsprocedurerne skal 

følges, selv om et sterilt overtræk eller barriere er anvendt korrekt. 
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7.1. Rengøring af Biim-ultralydsproben 

Det anbefales, at Biim-ultralydsproben rengøres mellem hver patientbrug, selv når et sterilt overtræk eller barriere 

har været anvendt.  Rengøring skal udføres forud for en eventuel desinfektion.  Rengøring bør omfatte fjernelse af 

alt synligt snavs eller urenheder.  Følg alle rengøringsprocedurer i rækkefølge uden at springe nogen processer 

over. 

 

ADVARSEL: Følg altid anvisningerne fra producenten af rengøringsmidlet, når der bruges rengøringsmiddel. 

ADVARSEL: Brug kun rengøringsmidler og desinfektionsmidler, der er anbefalet af Biim.  Undgå acetone, 

methylethylketon (MEK), fortyndere eller andre stærke opløsningsmidler eller slibende rengøringsmidler.  Hvis 

der bruges uforenelige opløsninger, kan det resultere i skader og gøre garantien ugyldig. 

ADVARSEL: Undgå kirurgiske børster til rengøring af proben.  Selv brugen af bløde børster kan medføre 

beskadigelse. 

ADVARSEL: Når proben er rengjort, og den skal desinficeres, skal den være helt tør inden desinfektion, da 

vandet på overfladen af proben kan fortynde desinfektionsmidlet. 

 

1 .  Rengør overfladen med en blød klud fugtet med en mild sæbeopløsning, og fjern synligt snavs og 

urenheder.  En PDI® Sani-Cloth® HB engangsserviet kan bruges. 

2 .  Undersøg riller, og fjern alt synligt snavs.  Brug evt. en vatpind fugtet med mildt sæbevand til at fjerne 

synligt snavs i riller. 

• Brug ikke en børste eller slibende materialer til rengøring af proben, da brugen af disse kan medføre 

beskadigelse. 

3 .  Aftør proben med en blød klud fugtet med vand.  

4 .  Aftør proben med en tør klud. 

5 .  Undersøg proben for beskadigelse såsom revner, dybe ridser, åbning i forsegling, skarpe kanter osv. Hvis 

der registreres skader eller mistanke om skader, må proben ikke bruges. Kontakt din lokale Biim-

repræsentant.  

Når rengøringen er fuldført, skal proben desinficeres med enten ”low level”- eller ”high level”-

desinfektionsprocedurer som beskrevet i afsnit 7.2.1 ”Low level”-desinfektion eller 7.2.2 ”High level”-

desinfektion. 
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7.2. Desinfektion af Biim-ultralydsproben 

ADVARSEL: Følg altid anvisningerne fra producenten af midlet, når der bruges rengørings- og desinfektionsmidler. 

ADVARSEL: Hvis ikke anvisningerne fra producenten af rengørings eller desinfektionsmiddel følges nøje, kan 

resterende opløsning blive siddende på Biim-ultralydsproben. 

ADVARSEL: Når en probe desinficeres, skal man sikre, at opløsningens styrke og kontaktvarighed er velegnede til 

desinfektion. 

ADVARSEL: Undersøg udløbsdatoen på alle opløsninger og kemikalier.  Brug ikke opløsninger eller kemikalier, der 

er udløbet. 

ADVARSEL: Brug lovligt markedsført sterilt probeovertræk og steril gel til kliniske anvendelser, der kommer i 

kontakt med slimhinderne, ikke-intakt hud, eller normalt sterilt væv (f.eks. biopsiprocedurer, kanylevejledning 

osv.). 

ADVARSEL: Brug et sterilt overtræk på visningsenheden, eller brug et andet middel til at opretholde steriliteten 

under al kontakt med visningsenheden til kliniske anvendelser, der kommer i kontakt med slimhinderne, ikke-

intakt hud, eller normalt sterilt væv (f.eks. biopsiprocedurer, kanylevejledning osv.). 

ADVARSEL: Brugen af overtræk ændrer ikke behovet for den anbefalede rengøring og desinfektion efter hver brug. 

FORSIGTIG: Brug kun Cidex OPA som desinfektionsmiddel.  Brug af andre opløsninger kan medføre skader og gøre 

garantien ugyldig. 

FORSIGTIG: Proben er ikke udviklet til at blive steriliseret.  Sterilisering af proben kan medføre beskadigelse. 

FORSIGTIG: Valg af et ikke-anbefalet opløsning, brug af forkert opløsningsstyrke eller nedsænkning af en probe 

dybere eller i længere tid end anbefalet, kan medføre beskadigelse. 

 

Brug følgende fremgangsmåde til at udføre enten ”low level”- eller ”high level”-desinfektion.  

Desinfektionsniveauet skal passe til den påtænkte kliniske anvendelse.  ”High level”-desinfektion af proben 

anbefales til kliniske anvendelser, der kommer i kontakt med slimhinderne, ikke-intakt hud, eller normalt sterilt 

væv.  ”Low level”-desinfektion af proben anbefales til alle andre anvendelser og anbefales altid til tilbehøret. 

 

7.2.1. ”Low level”-desinfektion 
1 .  Rengør og tør Biim-ultralydsproben ifølge rengøringsanvisningerne i afsnit 7.1. 

ADVARSEL: Proben skal være rengjort og tør før desinfektion.  Dette er et vigtigt skridt før 

desinfektion, fordi vand på overfladen kan fortynde Cidex OPA. 

2 .  Sørg for, at Cidex OPA har en temperatur på mindst 23 C. 

3 .  Aftør proben grundigt med en blød klud fugtet med Cidex OPA. 

• Påfør Cidex OPA-opløsningen på en klud i stedet for proben for at mindske risikoen for skader.  

• Batteriet må ikke nedsænkes i væske eller gennemfugtes. 

• Følg altid den godkendte mærkning og anvisningen i fortynding af Cidex OPA-opløsningen.  

• Bær anbefalede personlige værnemidler (dvs: handsker, væskebestandig kittel og beskyttelsesbriller) 

ved håndtering af Cidex OPA. 

4 .  Tør med en ren, blød klud, eller lad proben lufttørre før næste patient. 

5 .  Opbevar og bortskaf overskydende Cidex OPA ifølge producentens anvisninger. 

6 .  Undersøg proben for beskadigelse såsom revner, dybe ridser, åbning i forsegling, skarpe kanter osv. Hvis 

der registreres skader eller mistanke om skader, må proben ikke bruges. Kontakt din lokale Biim-

repræsentant.  

 

7.2.2. ”High level”-desinfektion 
1 .  Rengør og tør Biim-ultralydsproben ifølge rengøringsanvisningerne i afsnit 7.1. 

• Rengøring og tørring skal udføres i overensstemmelse med ovennævnte rengøringsvejledning. 

2 .  Åbn Cidex OPA i henhold til producentens anvisninger. 

• Brug ikke Cidex OPA, som har været åbnet i mere end 24 timer og/eller som har været opbevaret 

uden for producentens anbefalede opbevaringstemperatur (15-30 C).  

• Brug ikke Cidex OPA, som er udløbet.  

3 .  Sørg for, at Cidex OPA har en temperatur på mindst 23 C. 

4 .  Fugt en blød klud grundigt med Cidex OPA, og aftør proben. Vær særlig opmærksom på linsen og dækslet. 

• Batteriet må ikke nedsænkes i væske eller gennemfugtes. 

• Følg altid den godkendte mærkning og anvisningen i fortynding af Cidex OPA-opløsningen.  
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• Bær anbefalede personlige værnemidler (dvs: handsker, væskebestandig kittel og 

beskyttelsesbriller) ved håndtering af Cidex OPA. 

5 .  Lad proben lufttørre. 

6 .  Nedsænk proben i Cidex OPA, indtil ikke mere end halvdelen af det grå dæksel er i væsken, som vist på 

tegningen nedenfor.  BEMÆRK: Når proben anbringes i Cidex OPA, skal proben vippes i en vinkel på  

 30-45 og skubbes ned i væsken. Sørg for, at der ikke dannes luftbobler på probens overflade.  Når 

proben er korrekt nedsænket i væsken, og der ikke er luftbobler på overfladen af proben, sættes proben 

tilbage i oprejst position.  Mens proben står oprejst i væsken, aftørres alle nedsænkede overflader med 

en behandsket finger for at sikre, at eventuelle resterende luftbobler fjernes fra overfladen af proben. 

• Beholdere, der bruges til iblødsætning af proben, skal være fremstillet af klart glas eller plast, der er 

foreneligt med Cidex OPA, så man har mulighed for detektion af luftbobler, der kan klæbe til 

overfladen af proben.  Hvis der opdages luftbobler, skal de tørres væk med gaze, der på forhånd er 

fugtet, som nævnt ovenfor.  Du kan evt. fjerne proben fra Cidex OPA og nedsænke den igen ved at 

følge anvisningerne fra trin 4. 

• Luftbobler på overfladen af proben kan hindre ”high level”-desinfektionsprocessen. 

• Hvis proben nedsænkes dybere end anbefalet, kan det medføre beskadigelse eller misfarvning og 

gøre garantien ugyldig. 

• Pas på ikke at nedsænke knapper eller batterirummet.  Der må ikke komme væske ind i 

batterirummet. 

 

7 .  Lad probehætten være i Cidex OPA i 45 minutter, og sørg for, at Cidex OPA har en temperatur på mindst 

23 C under denne proces. 

• Proben må ikke nedsænkes fuldstændig i opløsningen.  Batteriet må ikke nedsænkes i væske eller 

gennemfugtes. 

• Følg altid den godkendte mærkning og anvisningen i fortynding af desinfektionsmiddelopløsningen. 

8 .  Lad proben lufttørre. 

9 .  Skyl de probedele, som blev nedsænket i Cidex OPA i henhold til Cidex OPA- skylleanvisningerne. 

1 0 .  Aftør proben med en steril klud fugtet med 70 % isopropylalkohol, og lad den lufttørre.  

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

2) Glid proben ned i Cidex 
OPA, og sørg for, at der 
ikke dannes luftbobler på 
probens overflade. 

3) Anbring proben i 
opretstående position. Tør efter 
med en behandsket finger for at 
fjerne evt. luftbobler fra probens 
overflade. 

Nedsænk ikke hele Biim-
proben 

 
 

Læg ikke mere end 
halvdelen af højden på 
den grå hætte i væske 
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1 1 .  Opbevar og bortskaf overskydende Cidex OPA ifølge producentens anvisninger. 

1 2 .  Undersøg proben for beskadigelse såsom revner, dybe ridser, åbning i forsegling, skarpe kanter 

osv. Hvis der registreres skader eller mistanke om skader, må proben ikke bruges. Kontakt din lokale 

Biim-repræsentant. 
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8. FEJLFINDING 

Oplysningerne i dette afsnit skal medvirke til at afhjælpe eventuelle problemer, der måtte opstå ved brug af Biim 

Ultrasound-systemet.  Hvis problemet fortsætter eller ikke er dækket i dette afsnit, henvises til Biim Ultrasounds 

hjemmeside for kontaktoplysninger til din lokale repræsentant.  BEMÆRK: Hvis en advarsel som f.eks. lav 

probebatteri vises under scanningen, kan man bruge knappen FRYS på proben til at bekræfte 

advarselsmeddelelsen uden at røre ved visningsenheden. 

 

Symptom Mulig løsning 

Visningsenheden er ikke tændt Sørg for, at batteriet til tabletten eller telefonen er 

opladet. 

Dårlig billedkvalitet Juster placeringen af proben og/eller dens vinkel. 

Juster forstærkning. 

Juster billedopløsningen. 

Sørg for, at billedoptimering er indstillet korrekt. 

Juster dybden. 

Brug en tilstrækkelig mængde godkendt ultralydsgel. 

Proben vil ikke tænde Undersøg, om batteriet er korrekt isat og sidder i 

batterirummet. 

Undersøg, om batteriet er tilstrækkeligt opladet.  

Udskift et afladet batteri med et opladet batteri. 

Hold strømknappen nede i 2 sekunder, når der 

tændes. 

Proben virker ikke Genstart proben. 

Undersøg, om batteriet er korrekt isat og sidder i 

batterirummet. 

Undersøg, om batteriet er tilstrækkeligt opladet.  

Udskift et afladet batteri med et opladet batteri. 

Undersøg, om proben er sluttet til visningsenheden. 

Billedcenterlinje vises ikke Gå til Indstillinger for anvendelighed, og sørg for, at 

billedcenterlinje er slået til.  

Undersøgelsestype er forkert Skift undersøgelsestype ved at vælge 

UNDERSØGELSESTYPE / PATIENT på skærmen Hjem 

og få adgang til Undersøgelsestype. 

Batteriet oplader ikke, når det sidder i opladeren Sørg for at batteriopladeren er sluttet til en 

stikkontakt, der fungerer. 

Fjern og genindsæt batteriet i opladeren. 

Udskift et gammelt batteri med et nyere. 

Batteriopladerens lampe lyser rødt, når batteriet 

oplades 

Fjern og genindsæt batteriet i opladeren. 

Undersøg, om batteriet og opladeren har 

stuetemperatur.  

Tag opladeren ud af stikkontakten, og sæt den i igen. 

Udskift et gammelt batteri med et nyere. 

Wi-fi-adgangskode accepteres ikke Hvis proben blinker grønt, så er den pågældende 

probe allerede tilknyttet en anden visningsenhed.  

Sluk for den anden visningsenhed.   

Hvis den tilsluttede visningsenhed for nylig blev 

slukket, slukkes proben, hvorefter den tændes igen. 

Hvis du har glemt adgangskoden, skal du gendanne 

standardadgangskoden ved at trykke på 

strømknappen og begge knapper til probedybde 

samtidig.  Brug derefter standard wi-fi-adgangskoden 

"biimeasy". 

Proben kan ikke sluttes til visningsenheden Undersøg, om visningsenhedens wi-fi er tændt. 

Fra visningsenhedens indstillinger eller wi-fi-menuen 

vælges Biim Ultrasound-proben fra de tilgængelige wi-

fi-netværk. 

Hvis probens indikatorlampe lyser grønt, er den 

tilsluttet en visningsenhed.  Find andre 

visningsenheder, den kan være tilsluttet, og sluk den 

visningsenhed, eller få den til at glemme probens wi-fi-

netværk. Hvis du bruger en Android-visningsenhed, 
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der understøtter mobildata, så skift visningsenheden 

til offline-tilstand med wi-fi aktiveret. 

Besked om probefejl på Biim Ultrasound-appen Genstart proben. 

Sæt probebatteriet i igen. 

Opdater Biim Ultrasound-appen, hvis en nyere version 

er tilgængelig. 

Kontakt kundesupport. 

Besked om ugyldig probesoftware på Biim Ultrasound-

appen 

Opdater Biim Ultrasound-appen. 

Opdater Biim-ultralydsproben. 

Besked om manglende softwareopdatering på Biim 

Ultrasound-appen 

Isæt et fuldt opladet batteri og start opdateringen 

igen. 

Proben er nyere end Biim Ultrasound-appen viste Opdater Biim Ultrasound-appen. 

Besked om ikke-understøttet probe på Biim 

Ultrasound-appen 

Undersøg, om en wi-fi-forbindelsen er oprettet til Biim 

L12-4 proben. 

Opdater Biim Ultrasound-appen, hvis en nyere version 

er tilgængelig. 

Advarsel om lavt batteri på Biim Ultrasound-appen Isæt et fuldt opladet batteri, og sørg for, at det sidder 

helt fast og låst i batteriholderen. 

Hvis batteritiden pr. opladning er faldet, udskiftes det 

gamle batteri med et nyere. 

Besked om lav wi-fi-styrke på Biim Ultrasound-appen Formindsk afstanden mellem proben og 

visningsenheden. 

Vælg en anden wi-fi-kanal i i probens opsætning.  

Funktionen START Wi-Fi SCANNING beskrevet i afsnit 

5.4.6 kan bruges til at vælge en bedre kanal. 

Besked om begrænset lagringsplads på Biim 

Ultrasound-appen 

Fjern unødvendige filer, billeder og applikationer fra 

visningsenheden. 

Beskeden ”Denne visningsenhed er ikke testet” på 

Biim Ultrasound-appen 

Installer Biim-appen på en understøttet visningsenhed 

med en version af et understøttet operativsystem. 

Besked om Login låst på Biim Ultrasound-appen 

(opstår når der er foretaget for mange mislykkede 

loginforsøg) 

Vent på, at login låses op, og prøv igen. 

Adgangskode til patientdatabase accepteres ikke Undersøg, om den korrekte adgangskode er anvendt.  

Der er ingen standard for denne adgangskode. Den er 

indstillet af dig. 

Vælg NULSTIL ADGANGSKODE fra skærmen til 

konfiguration af patientindstillinger.  FORSIGTIG: Det 

fjerner alle eksisterende billeder og patientdata. 

Besked om langsom billedopdatering på Biim 

Ultrasound-appen 

Sørg for, at visningsenheden er en af de testede 

enheder. 

Probeforbindelse gik uventet tabt Sørg for, at proben ikke er afbrudt på grund af lavt 

batteri eller ingen aktivitet. 

Hvis visningsenheden understøtter 

mobiltelefonforbindelse, så kontroller, at der er isat et 

SIM-kort, eller at visningsenheden er offline med wi-fi 

aktiveret. Funktionen START Wi-Fi SCANNING, der er 

beskrevet i afsnit 5.4.6 kan også bruges til at vælge 

en bedre kanal. 

Visningsenhedens berøringsskærm svarer ikke Rengør skærmen som anbefalet af producenten af 

visningsenheden.  Ophør med at bruge den, hvis 

visningsenheden stadig ikke svarer. 

Besked om Probelicens ikke fundet på Biim 

Ultrasound-appen 

Slut visningsenheden til internettet, og opdater 

licenserne. 

Probebatteriindikator uden opladningsniveau på Biim 

Ultrasound-appen 

 

Undersøg, om batteriet er korrekt isat og låst på plads 

i batteriholderen. 

 

DICOM bekræftelse ikke udført eller søgning i DICOM-

arbejdsliste ikke udført eller DICOM-sending ikke 

udført 

Sørg for at DICOM-indstillingerne er gyldige og aftalt 

med hospitalets DICOM/IT-administratoren. Sørg for, 

at visningsenheden er forbundet til et wi-fi-netværk, 

der giver adgang til DICOM-serveren. 
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9. SERVICE OG REPARATION 

Biim Ultrasound-systemet kræver ingen regelmæssig vedligeholdelse, kontrol eller kalibrering.  Der er ingen dele 

af proben, batteriladeren eller batteriet, som brugeren kan servicere.  Kontakt Biim Ultrasound teknisk support på 

biimultrasound.com for at få serviceoplysninger eller returnere dit Biim Ultrasound-system til reparation. 
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10. OPDATER SYSTEMET 

Systemopdateringer kan hentes ved at opgradere din Biim Ultrasound-app fra Apples App Store eller Google Play.  

Når du opdaterer Biim Ultrasound-appen, kan du også hente den nyeste software til din Biim ultralydsprobe. 

 

10.1. Opdater Biim Ultrasound-appen 

For at opdatere Biim Ultrasound-appen skal du gøre følgende: 

 

1. Tilslut visningsenheden, der bruges til appen, til internettet. 

2. Hvis man bruger en Apple-visningsenhed: 

• Brug App Store til at opdatere appen. 

3. Hvis du bruger en Samsung-visningsenhed: 

• Brug Google Play til at opdatere appen. 

10.2. Opdater Biim-ultralydsproben 

For at opdatere Biim-ultralydsproben skal du gøre følgende: 

 

1. Opdater Biim Ultrasound-appen som beskrevet ovenfor. 

2. Tilslut den visningsenhed, der bruges til at køre appen, til proben. 

3. Åbn appen. 

4. Vælg ikonen KONFIGURATION. 

5. Vælg ikonet Om. 

6. Vælg PROBEOPDATERING fra skærmen Om. 
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11. OPLYSNINGER OM BORTSKAFFELSE 

Hvis du ønsker at returnere Biim Ultrasound-systemet, når der er udtjent, så kontakt venligst dit nærmeste Biim 

Ultrasound salgs- eller distributionskontor i købslandet. 

 

Forsigtig: Biim Ultrasound-systemet indeholder et aftageligt batteri.  Bortskaf batterier i overensstemmelse med 

lokale forordninger. Forkert bortskaffelse kan udgøre en miljømæssig risiko. 
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12. TRÆNING 

ADVARSEL: Brug ikke denne enhed, medmindre du har en relevant uddannelse og forstår dens funktioner og 

egenskaber. 

 

Selvom grundig læsning og forståelse af alt materiale i denne brugervejledning bør muliggøre sikker og effektiv 

drift af Biim Ultrasound-systemet, så anbefales træning i brug af produktet også.  Nedenfor er en liste over emner, 

der skal dækkes, hvis det er relevant for din facilitet. 

 

1. Advarsler og forsigtighedsregler, se afsnit 1 

2. Systemoversigt, se afsnit 2 

3. Probe, se afsnit 3 

a. Oversigt, herunder strømknap og retningsmærke 

b. Betjeningsknapper 

c. Indikatorlys 

d. Isætning af batteri, aftagning og opladning 

4. Skærmen Hjem, se afsnit 5 

5. Patientdata, se afsnit 5.2.2 og 5.3 

a. Log ind 

b. Indtast patientdata 

c. Vælg Patient 

6. Opsætning til scanning, se afsnit 6.1 

a. Wi-fi-forbindelse 

b. Biim batteriikonet 

7. Opsætning til sterile procedurer, se afsnit 6.2 

a. Tabletovertræk 

b. Probeholder og -overtræk 

8. Scanningsretning, se afsnit 6.3 

a. Kontrolmenu 

i. Forstærkning 

ii. Dybde 

b. Dybdemarkører 

c. Retningsmærke 

d. Patientnavn 

e. Klokkeslæt og dato 

9. Optagelse af scanningsbillede, se afsnit 6.4 

a. Frys og Gem 

b. Optag 

10. Zoom, se afsnit 6.5 

11. Målinger, se afsnit 6.6 

12. Annoteringer og tegning, se afsnit 6.7 

13. Afslutning af undersøgelse, se afsnit 6.8 

14. Rengøring og desinfektion, se afsnit 7 

15. Hjælp, se afsnit 5.5 

a. Få adgang til brugervejledningen 
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13. AKUSTISK UDGANG 

 

13.1. ALARA-princippet 

ALARA er retningslinjen for anvendelse af diagnostisk ultralyd.  Kvalificerede brugere af ultralydsscanning 

bestemmer eksponeringen, som er "as low as reasonably achievable” (så lav som rimeligt opnåeligt).  Der er ingen 

faste regler til at fastslå den korrekte eksponering til enhver situation.  En kvalificeret bruger bestemmer den 

optimale måde at holde akustisk eksponering lav og biologiske virkninger på et minimum, samtidig med at et 

diagnostisk billede kan opnås.  Et indgående kendskab til probens funktionalitet og systemets opsætning og 

kontrol samt passende scanningsteknikker er alt sammen nødvendig.  

 

Indstillingen for billedopløsning og dybdeindstillingen bestemmer ultralydsstrålens egenskaber for Biim-systemet.  

Probens kapacitet bestemmer frekvens, penetration, opløsning og synsfelt.  Det er den kvalificerede 

ultralydsbrugers scanningsteknik samt patientvariabiliteten, som bestemmer de korrekte systemindstillinger, der 

skal bruges til en given undersøgelse. 

 

De faktorer, der kan påvirke måden, hvorpå en kvalificeret ultralydsbruger anvender ALARA-princippet, omfatter 

patientens legemsstørrelse, dæmpning af akustisk energi i kroppen, og ultralydseksponeringstid.  

Eksponeringstiden er især vigtig, fordi den kvalificerede bruger kan styre den tid, systemet aktivt danner billeder.  

Muligheden for at begrænse eksponeringen over tid understøtter ALARA-princippet. 

13.2. Anvendelse af ALARA-princippet 

ALARA-princippet betyder, at brugen af ultralyd skal begrænses til situationer, hvor det er lægeligt påkrævet, og at 

patientens eksponering skal begrænses til den laveste ultralydseffekt i kortest mulig tid, der er nødvendig for at 

opnå acceptable diagnostiske billeder.  Selvom der ikke er nogen direkte brugerkontroller for akustisk effekt, kan 

du indirekte styre effekten ved at variere opløsning og dybde.  

 

I tilfælde af funktionsfejl findes der indbyggede interne systemkontrolfuktioner, der begrænser transducerens 

udgangssignal.  Dette opnås i systemet ved at anvende overvågning og grænser for såvel den samlede aktuelle 

transducerstrøm som spændingsstyringen til transduceren. 

13.3. Direkte, indirekte og modtagerkontrolfunktioner 

Systemets kontrolfunktioner er opdelt i tre hovedkategorier i forhold til det akustiske output: kontrolfunktioner, 

der direkte påvirker effekten, kontrolfunktioner, der indirekte påvirker effekten og modtagerkontrolfunktioner. 

 

13.3.1. Direkte kontrolfunktioner 
Systemet har ikke en direkte brugerfunktion til kontrol af effekten, men det er udviklet til automatisk at indstille 

effekten for at give acceptabel billedkvalitet og for at opretholde de korrekte akustiske og termiske grænser.  

Selvom der ikke er nogen direkte brugerkontrol for effekten, kan brugeren stadig regne med at kunne styre 

eksponeringstid og metode, således at ALARA-princippet overholdes. 

 

Biim-proben overstiger ikke en akustisk intensitet (ISPTA) på 720 mW/cm2, et mekanisk indeks (MI) på 1,0, og en 

TI på 1,0. 

 

13.3.2. Indirekte kontrolfunktioner 
De kontrolfunktioner, som indirekte kan påvirke effekten er regulering af billedopløsning, dybderegulering og 

fryseregulering.  Billedopløsning og dybderegulering bestemmer ultralydsstrålens egenskaber.  Systemets 

fryseregulering standser al akustisk effekt og giver samtidig mulighed for at rulle gennem de tidligere optagne 

billeder. 

 

Generelt vil forøgelse af dybden øge den akustiske effekt, og opløsningsindstillingen giver den laveste akustiske 

effekt. 
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13.3.3. Modtagerkontrolfunktioner 
Modtagerkontrolfunktioner er forstærkningsregulering og regulering af billedoptimering.  

Modtagerkontrolfunktioner påvirker ikke den akustiske effekt og skal i første række anvendes til at optimere 

billedet. 

 

13.4. Probens overfladetemperaturstigning 

 

Dette afsnit viser L12-4-probens temperaturstigningen fra den omgivende temperatur, både i fri luft og i 

simulerede testcases.  Samtlige temperaturmålinger er udført i overensstemmelse med standarden IEC 60601-2-

37 (International Electrotechnical Commission: ”Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige 

funktionsegenskaber for medicinsk ultralydudstyr til diagnostik og overvågning").  

 

Der er to dominerende kilder til usikkerhed (ved målinger), der refereres til som "Type A" (dem, der er afledt af 

metoder til vurdering af usikkerhed baseret på statistisk analyse af en række observationer) og "Type B" (dem, der 

er afledt af metoder til vurdering af usikkerhed på grundlag af andre metoder end statistisk analyse af en række 

observationer).  I denne rapport er der foretaget en række bestræbelser på at vurdere og reducere målingens 

usikkerhed. 

 

De enheder, der anvendes i målingen (termoelementer, optagelseskort) har systematiske fejl forbundet med 

deres anvendelse, enten pga. kalibreringsusikkerhed eller fra konstruktionsbegrænsninger.  Disse er forklaret 

nedenfor og var ikke knyttet til statistisk analyse, og de er derfor Type B-usikkerheder.  

 

Enheden, der blev testet, blev målt flere gange med flere individuelle prøver, og den statistiske analyse af disse 

data resulterer i vurderingen af type A-måleusikkerhed.  Disse parametre er sammenfattet i tabellen i slutningen 

af dette afsnit.  

 

Uanset om kilderne til usikkerhederne i måling er tilfældige eller systematiske, eller mere formelt Type A eller Type 

B, kan de kombineres til en samlet vurdering af måleusikkerhed.  Analysen af type B-usikkerhederne nedenfor bør 

kombineres med de statistisk afledte Type A-målinger baseret på root sum squares.  

 

Måleusikkerhederne (Type B) blev fastlagt som følger:  

 

1. Kalibreringsnøjagtighed for termoelementmåling:  ±0,4 ᵒC  

 

Nøjagtighedsspecifikation leveret af kalibreringsleverandøren til måling af temperaturer over 0 ᵒC med et Type T-

termoelement.  

 

2. Omgivende/fantomtemperaturvariation:  ±0,32 ᵒC  

 

Omgivende temperaturvariationer havde worst case-standardafvigelse på 0,32 ᵒC under målingen.  Virkningen af 

denne variation forventes at være væsentlig mindre end variationen, men er vanskelig at vurdere.  Hele 

variationsbredden af den omgivende temperatur er medregnet i usikkerheden som et konservativt estimat. 

 

Da alle ovenstående fejlkilder er uafhængige, kan de indsættes på et RSS-grundlag, hvilket giver et samlet tal for 

Type B-usikkerhed på ±0,51 ᵒC. Disse estimater er baseret på en rektangulær fordeling.  Denne værdi divideres 

med kvadratroden af 3 for RSS-kombination med Type A (antaget normalfordeling) usikkerhedsværdier, hvilket 

giver σType B= 0,30 ᵒC.  

 

Statistiske øvre grænser for de enkelte målinger er sammenfattet i nedenstående tabel: 

 
Temperaturstigning 

Type B-

usikkerhed 

(C) 

Kombineret 

usikkerhed 

(C) 

K for 3 

prøver 

Temperatur 

stigningens 

øvre  

grænse (C) 

Middelværdi 

(C) 

Std.afv.  

(C) 

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

Simuleret brug 0,05 0,02 0,30 0,32 4,26 1,33 
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13.5. Målinger af akustisk effekt 

I dette afsnit beskrives systemets akustiske effekttabel for Biim L12-4-proben.  Samtlige målinger af akustisk 

effekt er udført i overensstemmelse med standarden IEC 60601-2-37 (International Electrotechnical Commission: 

”Særlige krav til grundliggende sikkerhed og væsentlige funktionsegenskaber for medicinsk ultralydudstyr til 

diagnostik og overvågning"), og de relevante målemetoder i NEMA-publikationerne “Acoustic Output Measurement 

Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment” UD-2 og “Standard for Real-Time Display of Thermal and 

Mechanical Acoustic Output Indices on Diagnostic Ultrasound Equipment” UD-3.  

 

Spor 3 indberetningstabellen er inkluderet for at opsummere de optagne akustiske data for de testede prober.  

Statistiktabellen viser worst case-indekserne for proben og driftsforholdene, der skal indberettes.  Værdierne i 

tabellen er et gennemsnit af de tre målte repræsentative prøver. 

 

Hverken MI eller TI oversteg 1,0 for proben under nogen forhold.  I henhold til FDA-retningslinjerne er følgende 

spor 3 oversigtsskema medtaget, da mere detaljerede tabeller ikke er påkrævet.  Dog vedlægges detaljerede, 

tilstandsspecifikke tabeller til orientering. 
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Spor 3 indberetningstabel 

 

Probemodel:       L 12-4  Driftstilstand:  B-tilstand   

Indeksmærkat MI 

TIS TIB 

TIC 
Scan 

Ikke-scan Ikke-
scan 

Aaprt1 cm2 Aaprt1 cm2 

Maksimal indeksværdi 0,552 0,0263 - - - Nr. 

Tilknyttet akustisk 
parameter 

pr.3 (MPa) 1,13      

W0 (mW)  1,32 -  - Nr. 

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

Z1 (cm)    -   

Zbp (cm)    -   

Zsp (cm) 0,995    -  

deq(Zsp) (cm)     -  

fc (MHz) 4,21 4,21 - - - Nr. 

Dæmpning af Aaprt X (cm)  3,80    Nr. 

Y (cm)  1,30 - - - Nr. 

Andre oplysninger 

PD (sek.) 0,605      

PRF (Hz) 1130      

pr @ PIImax (MPa) 1,31      

deq @ PIImax (cm)     -  

Fokallængde FLx 
(cm) 

 
2,00 - -   

FLy 
(cm) 

 
2,00 - -   

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

Driftskontrolforhold 
Forudindstillet 9: fokus 20 mm,  

4,167 MHz, to cyklusser 

✓ ✓     

      

      

      

Note 1: Oplysningerne behøver ikke at foreligge for enhver formulering af TIS, der ikke giver den maksimale 

værdi af TIS for den pågældende tilstand. 

Note 2: Oplysningerne behøver ikke at foreligge om TIC for enhver TRANSDUCERENHED, der ikke er 

beregnet til transkranial eller neonatal cefal brug. 

Note 3: Information om MI og TI leveres ikke, hvis udstyret opfylder begge undtagelsesbestemmelser i 51.2 

aa) og 51.2 dd). 

(a) Tilsigtet brug omfatter ikke cefal så TIC er ikke beregnet 

# Ingen data indberettet. 

 

  
 

En statistisk analyse blev udført på de akustiske data, der blev målt for at undersøge de øvre effektgrænser, 

baseret på en ensidig tilgang til tolerancegrænser.  Gennemsnit og standardafvigelser, akustisk intensitet og 

mekanisk indeks blev fundet, og de øvre effektgrænser blev beregnet ud fra følgende formel: 

 

𝑋=�̅�+K𝜎𝑥  

 

hvor X er den øvre effektparametergrænse, �̅� er gennemsnittet af den målte effektparameter, 𝜎𝑥 er 

standardafvigelsen for den målte effektparameter, og K er en faktor. 
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Statistik tabel over akustisk måling 

 

Tilstand: B-tilstand 

Probe: L12-4 

 
MI 

(Dimensionsløs) 

ISPTA.3 

(mW/cm2) 

Prøvestørrelse 3 3 

K 4,258 4,258 

Middel 0,552 2,95 

Standardafvigelse 0,0285 0,366 

Grænse 0,674 4,50 
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14. TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

14.1. Mål og vægt 

Probens vægt (med batteri)   210 g 

Probens længde     151 mm 

Probens bredde     58 mm 

Probens højde     41 mm 

14.2. Miljømæssige grænseværdier 

Driftsmiljø 

10 til 30 ᵒC 

5-90 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende. 

 

Opbevaringsmiljø uden for drift 

-20 til 60 ᵒC 

5-95 % relativ luftfugtighed, ikke kondenserende. 

14.3. Batterioplader elektrisk 

Forsyningsspænding til batterioplader:   100 – 240Vac, 50/60 Hz 

 

14.4. Batterispecifikationer 

Type:   Lithium-ion 

Mærkedata:  3,70 V, 2000 mAh, 7,4 Wh 

14.5. Elektrisk sikkerhed 

Biim ultralydsproben er blevet evalueret, testet og fundet i overensstemmelse med de relevante krav i følgende 

internationale sikkerhedsstandarder: 

• IEC 60601-1, Elektromedicinsk udstyr - Del 1: Generelle sikkerhedskrav og væsentlige funktionskrav 

o Internt drevet 

o Type BF patientdel (grå hætte på proben)  

• IEC 60601-2-37, Elektromedicinsk udstyr - Del 2-37: Særlige krav til grundliggende sikkerhed og 

væsentlige funktionsegenskaber for medicinsk ultralydudstyr til diagnostik og overvågning 

• IEC 60601-1-2, Elektromedicinsk udstyr - Del 1-2: Generelle krav til grundliggende sikkerhed og 

væsentlige funktionsegenskaber - Sideordnet standard: Elektromagnetiske forstyrrelser - Krav og 

prøvninger 

• IEC 60529, Kapslingsklasser (IP-kode) 

 

Biim-systemet er en ikke-AP/APG-enhed og er ikke egnet til brug i nærheden af brandfarlige anæstesigasser. 

 

14.6. Målenøjagtighed 

Biim-systemet angiver målefunktioner såsom afstand, diameter eller omkreds, der kan evalueres sammen med 

andre kliniske data af klinikeren.  

 

Nedenstående målenøjagtigheder omfatter ikke fejl indført af akustiske anomalier. 
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2D-måling                         Systemets nøjagtighed     

Aksial afstand <  +/- 5 % af målt afstand +/- 1 mm 

Lateral afstand <  +/- 5 % af målt afstand +/- 1 mm 

Omkreds <  +/- 5 % af målt afstand +/- 1 mm 

 

 

Kilder til målefejl kan omfatte: 

 

• Variationer i mekaniske dele. Disse er typisk offsetfejl introduceret fra delstørrelsesvariationer fra 

nominelle værdier. 

• Fejl ved optagelse. Disse omfatter fejl indført pga. samplingsfrekvensfejl og signalbehandlingsfejl. 

• Fejl i visningsformat. Disse omfatter fejl i scanningskonvertering, afrundingsforskelle, og fejl på grund af 

en skærmens pixelopløsning. 

 

14.7. Biokompatibilitet 

Materialer, der kommer i kontakt med patienten, er blevet valideret til at opfylde kravene i følgende standard: 

• ISO 10993-1, Biologisk vurdering af medicinsk udstyr – Del 1: Vurdering og prøvning inden for rammerne 

af et risikoledelsessystem 

14.8. Vurdering af væskeindtrængning 

Biim-proben er blevet testet for væskeindtrængning i henhold til kapslingsgraden IPX1 for alle komponenterne 

undtagen batteridækslet.  Proben må ikke nedsænkes i væske eller direkte sprøjtes med væske.  

 

Biim-probelinsen og munddækslet er udviklet i henhold til kapslingsgraden IPX7 og kan midlertidigt nedsænkes i 

væske op til under toppen af probens grå munddæksel. 

14.9. Trådløs transmission 

Biim Ultrasound-systemet anvender standard IEEE 802,11 b/g/n transceiveren til at tilvejebringe en trådløs 

netforbindelse til Biim-ultralydsproben, DICOM-servere, netværk og pc'er.  Proben indeholder en IEEE 802,11 

sender, der bruger ISM-frekvensbånd fra 2,412 til 2,484 GHz.  Den bruger en intern sender. 

 

Den indbyggede sender implementerer to forskellige transmissionsformer: 

• IEEE 802.11b med Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS) ved maksimalt 13 dBm +/- 2,0 dBm @ 

11 Mbps 

• IEEE 802.11g med Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM) ved maksimalt 11 dBm +/- 2,0 

dBm @ 54 Mbps 

 

Den trådløse kommunikation mellem probe og visningsenhed er en direkte punkt-til-punkt-forbindelse.  Kun én 

visningsenhed kan kombineres med probe ad gangen.  Derfor er Quality of Service (QoS) indstillinger ikke 

nødvendige. 

 

Driftsafstanden mellem proben og visningsenheden kan være over 15 meter.  Men miljøforhold, forhindringer og 

andre udstrålingskilder i båndet kan reducere enhedens effektive rækkevidde.  Biim anbefaler en typisk 

rækkevidde på 1,8 meter eller mindre, for at give de mest ensartede resultater samt for at give mulighed for at 

kommunikere effektivt med visningsenheden, mens proben holdes. 
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14.10. Elektromagnetisk overensstemmelse 

14.10.1. Udstrålede emissioner 

 

Vejledning og producentens erklæring - Elektromagnetisk emission 

Biim Ultrasound-systemet er beregnet til at blive anvendt i det herunder specificerede elektromagnetiske miljø.  

Kunden eller brugeren af systemet skal sikre, at det anvendes i et sådant miljø. 

Udstrålingstest Overensstemmelse Elektromagnetisk miljø - vejledning 

RF-udstråling CISPR 11 Gruppe 1 

Klasse A 

Biim Ultrasound-systemet skal udsende 

elektromagnetisk energi for at udføre den 

tilsigtede funktion.  Elektronisk udstyr i 

nærheden kan påvirkes. 

Harmoniske strømme  

IEC 61000-3-2 

Ikke relevant Batteridrevet udstyr 

Spændingsfluktuationer og flimmer 

IEC 61000-3-3 

Ikke relevant Batteridrevet udstyr 

 

 

14.10.2. Elektromagnetisk immunitet 
 

Vejledning og producentens erklæring - Elektromagnetisk immunitet 

Biim Ultrasound-systemet er beregnet til at blive anvendt i det herunder specificerede elektromagnetiske miljø.  

Kunden eller brugeren af systemet skal sikre, at det anvendes i et sådant miljø. 

Immunitetstest IEC 60601 

testniveau 

Overensstemmelsesniveau Elektromagnetisk miljø - 

vejledning 

Elektrostatisk udladning 

(ESD) 

IEC 60601-4-2 

±8 kV kontakt 

±15 kV luft 

±8 kV kontakt 

±15 kV luft 

Gulve skal være lavet af træ, 

beton eller keramiske fliser.  Hvis 

gulve er dækket med syntetiske 

materialer, bør den relative 

fugtighed være mindst 30 %. 

Elektrisk hurtige 

transienter/bygetransienter 

IEC 61000-4-4 

Ikke relevant Ikke relevant Batteridrevet udstyr 

Overspænding  

IEC 61000-4-5 

Ikke relevant Ikke relevant Batteridrevet udstyr 

Spændingsdyk, korte 

spændingsudfald og 

variationer i 

forsyningsspændingen 

IEC 61000-4-11 

Ikke relevant Ikke relevant Batteridrevet udstyr 

Netfrekvenser  

(50/60Hz) magnetfelter 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Magnetfelter for driftsfrekvens 

bør ikke være højere end 

niveauer, der er karakteristiske 

for en typisk lokalitet i et typisk 

kommercielt miljø eller 

hospitalsmiljø. 

Ledningsbåren RF 

IEC61000-4-6 
Ikke relevant Ikke relevant Proben anvender ikke kabler 

Indstrålet RF 

IEC 61000-4-3 
3 V/m 

80 MHz til 

2,7 GHz 

3 V/m Bærbart og mobilt RF-

kommunikationsudstyr bør ikke 

anvendes tættere på nogen del 

af Biim Ultrasound-systemet end 

den anbefalede 

separationsafstand beregnet ud 

fra ligningen, som gælder for 

senderens frekvens. 

Anbefalet separationsafstand: 

d= 1,2 √(P) 

d= 1,2 √(P) 80 MHz til 800 MHz 

d= 2,3 √(P) 800 MHz til 2,7 GHz 
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hvor P er den maksimale 

udgangseffekt fra senderen i watt 

(W) i henhold til senderens 

producent, og d er den 

anbefalede separationsafstand i 

meter (m). 

Feltstyrke for faste RF-sendere, 

bestemt ud fra en undersøgelse 

af det elektromagnetiske miljøa, 

bør være mindre end 

overensstemmelsesniveauet for 

hvert frekvensområdeb. 

Interferens kan forekomme i 

nærheden af udstyr, der er 

markeret med følgende symbol:

 
 

NOTE 1 – Ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det højeste frekvensområde. 

NOTE 2 – Disse retningslinjer gælder ikke nødvendigvis i alle situationer.  Eletromagnetisk udbredelse er påvirket 

af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker. 
a Feltstyrkerne fra faste sendere som basestationer til radio (mobil/trådløs) telefoni og landbaserede mobile 

radioer, amatørradioer, AM, FM og TV stationer kan ikke beregnes eller teoretisk forudsiges med nøjagtighed.  Det 

bør overvejes at udføre en elektromagnetisk undersøgelse af steder for at vurdere det elektromagnetiske miljø 

pga. faste RF-sendere.  Hvis den målte feltstyrke på et sted, hvor Biim Ultrasound-systemet anvendes, overskrider 

det gældende RF-overensstemmelsesniveau ovenfor, bør Biim Ultrasound-systemet observeres for at bekræfte 

normal funktion.  Hvis der observeres unormal funktion, kan yderligere foranstaltninger være nødvendige, såsom 

at dreje eller flytte systemet. 
b Med frekvensområder på over 150 kHz til 80 MHz skal feltstyrkerne være mindre end 3 V/m. 

14.11. Separationsafstand 

Biim Ultrasound-systemet er beregnet til brug i et elektromagnetisk miljø, hvor udstrålede RF-forstyrrelser styres.  

Brugeren af systemet kan medvirke til at forhindre elektromagnetisk interferens ved at bevare en 

minimumsafstand eller adskillelse mellem bærbart, mobilt eller fast RF-kommunikationsudstyr (sendere) og 

systemet som anbefalet nedenfor, i henhold til kommunikationsudstyrets maksimale udgangseffekt.  

Anbefalede separationsafstande mellem bærbart og mobilt RF-kommunikationsudstyr og 
Biim Ultrasound-systemet 

Vurderet maksimal 
udgangseffekt på 

transmitter 

Watt (W) 

Separationsafstand i henhold til senderfrekvens i meter (m) 

150 kHz til 80 MHz 

d= 1,2 √(P) 

80 MHz til 800 MHz 

d= 1,2 √(P) 

800 kHz til 2,7 GHz 

d= 2,3 √(P) 

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

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

1 1,2 1,2 2,3 

10 3,8 3,8 7,3 

100 12 12 23 

For sendere normeret ved en maksimal output-effekt, der ikke er angivet ovenfor, kan den anbefalede 

separationsafstand d i meter (m) anslås ved brug af ligningen, som gælder for senderens frekvens, hvor P er 

senderens maksimale udgangseffektnormering i watt (W) i henhold til senderens producent. 

NOTE 1 – Ved 80 MHz og 800 MHz gælder separationsafstanden for det højeste frekvensområde. 

NOTE 2 – Disse retningslinjer gælder ikke nødvendigvis i alle situationer.  Eletromagnetisk udbredelse er påvirket 

af absorption og refleksion fra strukturer, genstande og mennesker. 
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14.12. Overholdelse af lovbestemmelser 

Ændringer eller modifikationer af dette produkt, som ikke er udtrykkelig godkendt af Biim, kan ugyldiggøre 

brugerens ret til at betjene udstyret.  Denne enhed overholder afsnit 15 i FCC-reglerne og Industry Canada Radio 

Standard RSS-210.  Betjeningen er underlagt følgende to betingelser: 

1. Denne enhed må ikke forårsage skadelig interferens, og 

2. Denne enhed skal acceptere al modtaget interferens, inklusive interferens der kan forårsage uønsket 

drift. 

Dette udstyr udvikler, bruger og kan udsende radiofrekvensenergi og kan, hvis det ikke installeres og benyttes i 

overensstemmelse med anvisningerne, forårsage skadelig interferens på radiokommunikation.  Der er således 

ingen garanti for, at interferens ikke vil forekomme i en bestemt installation.  Hvis dette udstyr forårsager skadelig 

interferens for radio- eller fjernsynsmodtagelse, hvilket kan fastslås ved at tænde og slukke for udstyret, opfordres 

brugeren til at forsøge at korrigere for interferensen ved en eller flere af følgende foranstaltninger: 

• Vend eller flyt modtagerantennen. 

• Forøg afstanden mellem udstyret og modtageren. 

• Kontakt forhandleren eller en erfaren RF-tekniker for at få hjælp. 
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FORSIGTIG: Ifølge amerikansk lovgivning (USA) må denne anordning kun sælges til læger eller efter 

lægeordination. 

 

En dato for udgivelse eller revidering af disse instruktioner vedlægges til brugerens information.  Kontakt Biim 

Ultralyd for at se om der eventuelt er yderligere oplysninger tilgængelige i tilfælde af, at der er gået to år mellem 

udstedelses- eller versionsdato og anvendelsen. 

 

Denne vejledning gælder for følgende Biim-ultralydsprober: 

 P001000 

 

Revideret: 14. august 2019 

 Producent: Biim Ultrasound AS, Frydenlundsgate 9, 8516 Narvik, Norge 

 

Kontor i USA: Biim Ultrasound, Inc., 3651 FAU Blvd, Suite 400, Boca Raton, FL 33431, USA 
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