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Merkkien selitykset 
 

Merkki Nimi Standardi Viitenumero Kuvaus 

 
Lue käyttöohjeet 

ISO 15223-1 

(huomautus 1) 
5.4.3 

Ilmaisee, että käyttäjän täytyy lukea 

käyttöohjeet. 

 

Valmistaja 
ISO 15223-1 

(huomautus 1) 
5.1.1 

Ilmaisee lääkinnällisen laitteen valmistajan 

EU:n direktiivien 90/385/ETY, 93/42/ETY ja 

98/79/EY määritelmien mukaisesti. 

 

Valmistuspäivä-

määrä 

ISO 15223-1 

(huomautus 1) 
5.3.1 

Ilmaisee, minä päivänä lääkinnällinen laite 

valmistettiin. 

 

Tyypin BF 

liityntäosa 

IEC 60417 

(huomautus 2) 
5333 

Merkistä tunnistetaan tyypin BF liityntäosa, 

joka noudattaa standardin IEC 60601-1 

vaatimuksia. 

 
Luettelonumero 

ISO 15223-1 

(huomautus 1) 
5.6.1 

Ilmaisee valmistajan luettelonumeron, josta 

lääkinnällinen laite voidaan tunnistaa. 

 
Sarjanumero 

ISO 15223-1 

(huomautus 1) 
5.7.1 

Ilmaisee valmistajan sarjanumeron, josta 

yksittäinen lääkinnällinen laite voidaan 

tunnistaa. 

 
Mallinumero 

IEC 60417 

(huomautus 2) 
6050 

Merkistä tunnistetaan tuotteen malli- tai 

tyyppinumero. Tätä merkkiä käytettäessä 

merkki on painettava tuotteen malli- tai 

tyyppinumeron yhteyteen. 

 

Lämpötilarajoitus 
ISO 15223-1 

(huomautus 1) 
5.3.7 

Ilmaisee lämpötilat, joille lääkinnällinen laite 

voidaan turvallisesti altistaa. 

 

Kosteusrajoitus 
ISO 15223-1 

(huomautus 1) 
5.3.8 

Ilmaisee kosteusalueen, jolle lääkinnällinen 

laite voidaan turvallisesti altistaa. 

 

Ilmanpainerajoi-

tus 

ISO 15223-1 

(huomautus 1) 
5.3.9 

Ilmaisee ilmanpainealueen, jolle 

lääkinnällinen laite voidaan turvallisesti 

altistaa. 

 

Helposti särkyvä, 

käsiteltävä 

varoen 

ISO 15223-1 

(huomautus 1) 
5.3.1 

Ilmaisee, että lääkinnällinen laite voi 

rikkoutua tai vaurioitua, jos sitä ei käsitellä 

varoen. 

 

PÄÄLLÄ/POIS 

PÄÄLTÄ 

(painaisu-

painaisu) 

IEC 60417 

(huomautus 2) 
5010 

Ilmaisee, miten laite kytketään 

verkkovirtaan tai siitä pois ainakin 

pääkatkaisimen tai sen asentojen avulla ja 

kaikissa tilanteissa, joissa on kyse 

turvallisuudesta. Kummatkin asennot 

(PÄÄLLÄ/POIS PÄÄLTÄ) ovat vakaita 

asentoja. 

 

Vain lääkärin 

määräyksestä 
N/A N/A 

Huomio: Yhdysvaltain liittovaltion lain 

rajoitusten mukaan tätä laitetta voi myydä 

vain lääkäri tai lääkärin määräyksestä. 

 

Rastilla peitetty 

roskasäiliö 

EN 50419 

(huomautus 3) 
N/A 

Merkillä tunnistetaan tuote, johon 

sovelletaan Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiiviä 2012/19/EU sähkö- ja 

elektroniikkalaiteromusta 

elektroniikkalaitteiden kierrättämistä varten. 
1ISO 15223-1:2016, Terveydenhuollon laitteet ja tarvikkeet. Tuotemerkinnässä ja tuotetiedoissa esitettävät 

kuvatunnukset. Osa 1: Yleiset vaatimukset 
2IEC 60417:2002 DB, Laitteessa käytettävät graafiset symbolit 
3EN 50419:2006, Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden merkitseminen direktiivin 2002/96/EY (WEEE) artiklan 11(2) 

mukaisesti 
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Valmistaja-

kohtainen 

merkki 

Kuvaus 

 

Aloita kuvaus 

 

Tutkimus- 

tyyppi / Potilas 

 

Kirjaudu 

 

Kirjaudu ulos 

 

Asetukset 

 

Ohje 

 

Etusivu 

 

Pysäytä / 

Jatka 

 

Nauhoita 

 

Säätimet 

 

Lopeta 

 

Tallenna 

 

Mittaus 

 

Kommentti 

 

Takaisin 

 

Viiva 

 

Ympyrä 

 

Poista 

 

Piirto 

 

Zoomaa 

 

Piirrä 

 

Pyyhi 

 

Poista 

kommentti 

 

Vahvistus 

 

Lähi 

 

Keskisyvä 

 

Syvä 

 

RES – Paras 

resoluutio 

 

GEN – 

Yleiskuvanta-

minen 

 

PEN – Paras 

penetraatio 

 

Optimointi-

tyyppi 1 

 

Optimointi-

tyyppi 2 

 

Optimointi-

tyyppi 3 

 

Haku 

 

Työlistahaku 

 

Lisää 

 

Potilaskansio 

 

DICOM 

 

Kopioi 

 

Siirrä 

 

Säädä 

vahvistusta 
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Säädä syvyyttä  
Alkuperämaa – 

USA 



Biim Ultrasound -käyttöopas  7 

1. VAROITUKSET JA VAROTOIMET 

1.1. Biim Ultrasound -järjestelmän varoitukset 

VAROITUS:  

• Järjestelmää ei saa käyttää muihin kuin sille tarkoitettuihin ja Biim Ultrasoundin nimenomaisesti ilmaisemiin 

käyttötarkoituksiin. Järjestelmän käyttö vääriin tarkoituksiin tai yhteensopimattomien laitteiden kanssa voi 

johtaa vahinkoihin tai vakaviin vammoihin.  

• Älä yritä muuttaa, poistaa, ohittaa tai ottaa muuten pois käytöstä mitään Biim Ultrasound -ultraäänilaitteen tai 

-sovelluksen turvalaitetta tai turvatoimintoa. Turvatoimintoihin kajoaminen voi johtaa vahinkoihin tai vakaviin 

vammoihin.  

• Käyttäjät eivät saa tehdä muutoksia tähän laitteeseen. Vain Biim Ultrasound tai sen nimenomaisesti 

valtuuttamat kolmannet osapuolet saavat tehdä järjestelmään muutoksia ja/tai lisäyksiä. Kyseisten 

muutosten ja lisäysten on oltava yhdenmukaisia kaikkien sovellettavien lakien ja määräysten kanssa, jotka 

ovat lainvoimaisia kyseisellä lainkäyttöalueella, ja niiden on noudatettava parhaita teknisiä käytäntöjä.  

• Järjestelmää ei saa käyttää tuotteiden kanssa, joita Biim Ultrasound -sovellus ei tunnista. 

• Käytä Biim Ultrasound -järjestelmää vain, jos ymmärrät sen turvallisen ja asianmukaisen käyttötavan. 

• Älä käytä tätä laitetta, jos et ole saanut asianmukaista koulutusta etkä ymmärrä sen toimintaa ja 

suorituskykyä. 

• Käytä tätä laitetta vain sovelluksiin, joihin olet saanut koulutuksen. Näin varmistetaan laitteen turvallinen ja 

tehokas toiminta. Älä käytä laitetta, jos et tiedä miten sitä käytetään tai epäilet kykyäsi käyttää järjestelmää 

turvallisesti ja tehokkaasti. 

• Käytä laillisesti markkinoituja steriilejä ultraäänilaitteen suojuksia ja steriiliä geeliä, jos laite koskettaa 

kliinisessä käytössä potilaan limakalvoja, vaurioitunutta ihoa tai tavallista steriiliä kudosta (esim. 

biopsiatoimenpiteissä ja neulaa ohjattaessa).  

• Ultraäänilaitteen suojukset voivat sisältää luonnonkumilateksia. Se voi aiheuttaa joillekin henkilöille 

allergiareaktioita. Ks. lisätietoja kohdasta 1.3, ”Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) antama 

lateksia koskeva varoitus”. 

• Käytä näyttölaitteessa steriiliä suojusta tai muuta keinoa steriiliyden varmistamiseksi kaikissa näyttölaitteen 

kliinisissä käyttötilanteissa, joissa kosketetaan potilaan limakalvoja, vaurioitunutta ihoa tai tavallista steriiliä 

kudosta (esim. biopsiatoimenpiteissä ja neulaa ohjattaessa).  

• Tämä laite on tarkoitettu asianmukaisesti koulutettujen terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön. 

• Tarkista ultraäänilaite, akku ja akun laturi sekä näyttölaite ennen käyttöä. Älä käytä laitetta, jos siinä on 

säröjä, lovia tai muita näkyviä vaurioita. 

• Älä käytä ultraäänilaitetta tai siihen yhdistettyä näyttölaitetta tai lisätarvikkeita, jos niiden tiedetään tai 

epäillään olevan viallisia tai väärin asennettuja. 

• Käytä vain Biim Ultrasoundin toimittamia tai hyväksymiä lisätarvikkeita vammojen ja mahdollisesti 

vaarallisten tilanteiden välttämiseksi. 

• Älä käytä tätä järjestelmää syttyvien kaasujen tai anestesia-aineiden läheisyydessä. Biim-järjestelmää ei 

väitetä yhteensopivaksi ympäristöjen kanssa, joissa käytetään ilmaa, happea tai ilokaasua sisältäviä helposti 

syttyviä anestesiaseoksia, kuten standardissa IEC 60601-1 kuvataan. 

• Kuvan laatu ja diagnoosien tekeminen ovat käyttäjien vastuulla.   

• Palovaaran välttämiseksi ultraäänilaitetta ei saa käyttää suurtaajuisten leikkausvälineiden kanssa. Tällainen 

vaara voi syntyä, jos suurtaajuisen leikkausvälineen neutraalissa elektrodiliitännässä ilmenee vika.   

• Asenna ja käytä Biim-järjestelmää sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevien ohjeiden mukaisesti. 

• On käyttäjien vastuulla noudattaa oman laitoksen asettamia, langattomien laitteiden ja lähiverkon käyttöä 

koskevia suojauskäytäntöjä.   

• Kannettavien ja siirrettävien radiotaajuisten viestintälaitteiden käyttö voi vaikuttaa lääkinnällisten laitteiden 

toimintaan. 

• Jos ultraäänilaite tai siihen yhdistetty näyttölaite toimii huonosti, älä käytä niitä. 

• Pidä näyttölaite suojattuna sen oikeanlaisen toiminnan varmistamiseksi. 

• Jos ultraäänilaite tai näyttölaite tai jokin lisätarvike näyttää toimivan huonosti, lopeta käyttö heti.  

• Akustisen altistuksen minimoimiseksi on suositeltavaa noudattaa optimointiperiaatetta (ALARA-periaate, As 

Low As Reasonably Achievable). 

1.2. Biim Ultrasound -järjestelmän varotoimet 

VAROTOIMET:  
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• Noudata varovaisuutta käsitellessäsi Biim Ultrasound -ultraäänilaitetta ja näyttölaitetta ja vältä 

pudottamasta niitä estääksesi mahdolliset vauriot. Jos jompikumpi laite putoaa, keskeytä käyttö, kunnes 

laitteen asianmukainen toiminta voidaan tarkistaa. 

• Vältä kolauttamasta ultraäänilaitetta kovia pintoja vasten. 

1.3. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) antama lateksia 

koskeva varoitus 

29.3.1991, Allergiset reaktiot lateksia sisältäviin lääkinnällisiin laitteisiin 

Lateksia (luonnonkumia) sisältävien lääkinnällisten laitteiden on raportoitu aiheuttaneen vakavia allergisia 

reaktioita. Tästä syystä FDA kehottaa terveydenhuollon ammattilaisia tunnistamaan lateksille herkät potilaat ja 

valmistautumaan hoitamaan allergisia reaktioita viipymättä. Potilaiden reaktiot lateksiin ovat vaihdelleet 

kosketusnokkosihottumasta systeemiseen anafylaksiaan. Lateksia löytyy monista lääkinnällisistä laitteista, kuten 

leikkaus- ja tutkimuskäsineistä, katetreista, intubaatioputkista, anestesiamaskeista ja kofferdamkumista. 

Lateksia sisältävien lääkinnällisten laitteiden aiheuttamista allergisista reaktioista on raportoitu viime aikoina 

FDA:lle aiempaa useammin. Erään merkin lateksikalvosimelliset peräruiskekärjet vedettiin hiljattain markkinoilta, 

kun monta potilasta oli kuollut anafylaktiseen reaktioon bariumperäruisketoimenpiteiden aikana. Lisää raportteja 

lateksiherkkyydestä löytyy myös lääketieteellisestä kirjallisuudesta. Toistuva altistuminen sekä lääkinnällisissä 

laitteissa että muissa kulutustavaroissa olevalle lateksille voi olla osasyy siihen, että lateksiherkkyyden 

prevalenssi näyttää kasvavan. On esimerkiksi raportoitu, että 6–7 % leikkaushenkilökunnasta ja 18–40 % 

selkärankahalkiopotilaista on herkkiä lateksille. 

Lateksissa olevat proteiinit näyttävät olevan allergisten reaktioiden ensisijainen syy. Vaikka ei tiedetä, miten suuri 

proteiinimäärä todennäköisesti aiheuttaa vakavia reaktioita, FDA tekee yhteistyötä lateksia sisältävien 

lääkinnällisten laitteiden valmistajien kanssa, jotta tuotteiden sisältämät proteiinimäärät saadaan niin alhaisiksi 

kuin mahdollista. 

FDA on antanut terveydenhuollon ammattilaisille seuraavat suositukset tähän ongelmaan liittyen: 

• Kun kirjoitat potilaan yleisanamneesia, esitä kysymyksiä lateksiherkkyydestä. Tämä suositus on erityisen 

tärkeä, jos kyseessä on leikkaus- tai radiologiapotilas, selkärankahalkiopotilas tai terveydenhuollon 

työntekijä. Lateksikäsineiden pukemisen tai ilmapallon puhaltamisen jälkeistä kutinaa, ihottumaa ja 

hengityksen vinkunaa koskevat kysymykset voivat olla hyödyllisiä. Jos potilaan anamneesiin kuuluu näitä 

tapahtumia, hänen potilaskertomuksensa on merkittävä selvästi. 

• Jos epäilet lateksiherkkyyttä, harkitse vaihtoehtoisista materiaaleista (kuten muovista) valmistettuja 

laitteita. Terveydenhuollon työntekijä voi esimerkiksi pitää lateksikäsineiden päällä muusta materiaalista 

tehtyjä käsineitä, jos potilas on herkkä lateksille. Jos terveydenhuollon työntekijä ja potilas ovat 

kummatkin lateksiherkkiä, lateksikäsinettä voidaan käyttää kahden käsineen välissä.  

(Hypoallergeenisiksi merkityt lateksikäsineet eivät aina välttämättä estä haittavaikutusten syntyä.) 

• Aina kun lateksia sisältäviä lääkinnällisiä laitteita käytetään (etenkin lateksin koskettaessa limakalvoja), 

on oltava valppaana mahdollisten allergisten reaktioiden varalta.  

• Jos potilas saa allergisen reaktion ja syyksi epäillään lateksia, kerro potilaalle mahdollisesta 

lateksiherkkyydestä ja harkitse immunologista arviointia. 

• Neuvo potilasta kertomaan terveydenhuollon ammattilaisille ja ensiapuhenkilökunnalle todetusta 

lateksiherkkyydestä ennen hoitotoimenpiteiden suorittamista. Mieti, tulisiko vaikeasta 

lateksiherkkyydestä kärsivää potilasta neuvoa pitämään ongelmasta kertovaa ranneketta. 

FDA pyytää terveydenhuollon ammattilaisia ilmoittamaan lääkinnällisissä laitteissa käytetyn lateksin tai jonkin 

muun materiaalin aiheuttamista haittavaikutuksista (ks. FDA Drug Bulletin, lokakuu 1990). Haittavaikutuksesta 

ilmoittaminen: ota yhteyttä FDA:n ongelmanraportointiohjelmaan MedWatchiin soittamalla numeroon 

1 800 332 1088 tai käymällä internet-sivulla 

www.fda.gov/Safety/MedWatch/ 

Jos haluat yksittäisen kopion lateksiherkkyyden viiteluettelosta, kirjoita osoitteeseen LATEX, FDA, HFZ-220, 

Rockville, MD 20857. 

http://www.fda.gov/Safety/MedWatch/
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1.4. Jäännösriski 

Biim Ultrasound -järjestelmän käyttöön liittyvien riskien kontrolloimiseksi käyttäjän on noudatettava laitteen 

käyttöohjeita. On huomioitava etenkin ristikontaminaatioriskien hallintaa koskevat ohjeet: milloin ja miten 

ultraäänilaite on puhdistettava ja desinfioitava. Myös suojusten asianmukaista käyttöä ja hävittämistä koskevia 

ohjeita täytyy noudattaa. Etsi oppaasta seuraavat kohdat näiden nimenomaisten ohjeiden lukemiseksi: 

• 6.2 Steriiliä toimenpidettä edeltävät valmistelut 

• 6.8 Lopetus ja puhdistus 

• 7 PUHDISTUS JA DESINFIOINTI 
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2. YLEISKATSAUS 

2.1. Biim Ultrasound -järjestelmän laitekuvaus 

Biim Ultrasound -järjestelmä on kannettava laite, joka tuottaa reaaliaikaista 2D-ultraäänikuvaa. Se on suunniteltu 

käyttöön erityisesti verisuoniyhteyttä hyödynnettäessä. Biim Ultrasound -ultraäänilaite on viestintäyhteydessä 

näyttölaitteen (yhteensopivan tabletin tai älypuhelimen) kanssa. Kuvaa voidaan tuottaa, kun Biim Ultrasound -

sovellus on ladattu ja näyttölaite yhdistetty Wi-Fi-verkon kautta ultraäänilaitteeseen. Sovellus on suunniteltu 

takaamaan tehokas työnkulku, mahdollistamaan toimenpiteiden dokumentointi ja tarjoamaan käyttäjälle suonten 

mittaustyökalut. 

2.2. Biim Ultrasound -järjestelmän käyttökohteet 

Biim Ultrasound -järjestelmä on tarkoitettu ihmisen elimistön diagnostista ultraäänikuvausta varten. Spesifisiä 

kliinisiä sovelluksia ovat muun muassa seuraavat: 

• muskuloskeletaalinen kuvaus (tavanomainen ja pinnallinen) 

• neulan ohjaaminen 

• pediatrinen käyttö 

• perifeeristen suonten kuvaus 

• pienten elinten (rintojen, kilpirauhasen, lisäkilpirauhasen ja kivesten) kuvaus. 

2.3. Biim Ultrasound -järjestelmän kanssa yhteensopivat lisätarvikkeet, 

varaosat ja kolmansien osapuolten tuotteet 

Varoitus:  

• Käytä vain Biim Ultrasoundin toimittamia tai hyväksymiä lisätarvikkeita vammojen ja mahdollisesti 

vaarallisten tilanteiden välttämiseksi. 

Biim Ultrasound -järjestelmä on yhteensopiva seuraavien lisätarvikkeiden kanssa: 

 

• ultraäänilaitteen pidike, Biim Ultrasound P001154 

• ultraäänilaitteen pidikkeen kannatin, Biim Ultrasound P001171.  Käytettäväksi Biim Ultrasound -

ultraäänilaitteen pidikkeen ja GCX Solutions -kiinnittimen kanssa.  
 
 

Biim Ultrasound -järjestelmään on saatavilla seuraavia varaosia: 

• akkulaturi (USA), Biim Ultrasound P001129 

• akkulaturi (UK), Biim Ultrasound P001215 

• akkulaturi (EU), Biim Ultrasound P001216 

• kaksi ylimääräistä akkua, Biim Ultrasound P001127. 

 

 

Biim Ultrasound -järjestelmään on saatavilla seuraavia kolmansien osapuolten tuotteita: 

Huomaa: Seuraavat tuotteet eivät ole Biim Ultrasoundin valmistamia. Tietoja Biim-yhteensopivien kolmansien 

osapuolten tuotteiden tilaamisesta on Biim Ultrasound -verkkosivustolla osoitteessa biimultrasound.com. 

• Ultraäänilaitteen pidike (P001154) voidaan kiinnittää alla mainittuun kärryyn pysyvästi hankkimalla myös 

o kiinnitin, GCX Solutions SL-0007-04. 

• Laite tukee kaikkia seuraavassa lueteltuja tabletteja: 

o Apple iPad 5., iPad 6. ja iPad 7. sukupolvi 

o Samsung Galaxy Tab S3 ja Galaxy Tab S4.  

• Kärry ja tabletin pidike GCX Solutions BIM-0001-60 toimivat seuraavassa lueteltujen tabletin 

suojakoteloiden kanssa: 

o Apple iPad 5. ja iPad 6. sukupolvi: ArmorActive Evolve 

o Samsung Galaxy Tab S3: PadHoldr FIT GT 9.7. 

• Laite tukee kaikkia seuraavassa lueteltuja puhelimia: 
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o Apple iPhone 7 Plus, iPhone 8 Plus, iPhone X, iPhone Xs ja iPhone Xs Max 

o Samsung Galaxy S8+ (USA:n/Kanadan markkinoiden mallit) ja Galaxy S9+. 

• Steriili suojus tabletille: Preferred Medical Products IP-1409-S 

• Steriili suojus Biim Ultrasound -ultraäänilaitteelle: CIVCO 610-1212 Transducer Cover 

• Ultraäänigeeli: Parker Laboratories Aquasonic® 100, Aquasonic Clear® tai SCAN® Ultrasound Gel. 
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3. Biim ULTRASOUND -ULTRAÄÄNILAITE 

3.1. Biim Ultrasound -ultraäänilaitteen yleiskatsaus 

Alla olevassa kuvassa esitetään Biim Ultrasound -ultraäänilaitteen tärkeimmät ominaisuudet: 

 

  

Vähentää 
kuvan 
syvyyttä 

Tallentaa 
pysäytetyn kuvan 

Kasvattaa 
kuvan 
syvyyttä 

Pysäyttää 
kuvan 

Suunnan 
merkki 

Suunnan 
merkki 

Etupuoli 

Akkulokeron luukku Akkulokeron luukku 

Takapuoli 

Akkulokeron 
luukun salpa 

Virran 
merkkivalo 

Virtapainike 
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3.2. Biim Ultrasound -ultraäänilaitteen säätöpainikkeet 

Ultraäänilaitteessa on neljä säätöpainiketta, kuten alla olevasta kuvasta näkyy. Voit suorittaa painikkeilla 

seuraavat toimenpiteet käyttämättä näyttölaitteen kosketusnäyttöä: 

 

 

 

 

Kuvassa näytettyjen ensisijaisten toimintojen lisäksi säätöpainikkeisiin liittyy joitakin toissijaisia toimintoja, jotka 

on lueteltu seuraavassa: 

• Pysäytyspainikkeella voidaan myös kuitata viestit ja siirtyä etusivulta kuvausnäytölle. 

• Ylä- ja alanuolilla voidaan säätää vahvistusta, jos toiminto on otettu käyttöön kohdan 5.4.2 kuvauksen 

mukaisesti. 

• Ylä- ja alanuolilla voidaan liikkua kuvasarjan läpi, jos toiminto on otettu käyttöön kohdan 5.4.2 kuvauksen 

mukaisesti. 

  

Vähentää 
kuvan syvyyttä 

Pysäyttää 
kuvan 

Etupuoli 

Tallentaa pysäytetyn 
kuvan 

Kasvattaa 
kuvan syvyyttä 



Biim Ultrasound -käyttöopas  14 

3.3. Merkkivalo 

Merkkivalo ilmaisee akun varaustilan ja ultraääni- ja näyttölaitteiden välisen viestintäyhteyden tilan. Merkkivalo 

sijaitsee virtapainikkeen vieressä, kuten alla olevasta kuvasta näkyy. Akun varaustila ilmoitetaan, kun 

ultraäänilaite kytketään päälle. Kun ultraäänilaite on päällä, akun varaustason tilalla näkyy viestintäyhteyden tila. 

 

 

 

 

3.3.1. Ultraäänilaitteen akun varaustila 

Virran merkkivalon ensimmäinen väri ilmaisee akun varaustilan. Jos ultraäänilaite on sammutettu ja haluat vain 

tarkastaa akun varaustilan, napauta virtapainiketta nopeasti. Merkkivalossa palaa jokin seuraavista valoista:  

 

Jatkuva vihreä valo Akussa on lähes täysi varaus (> 70 %). 

Jatkuva keltainen valo Akussa on osittainen varaus (> 30 % – < 70 %). 

Jatkuva punainen valo Akun varaus on vähissä (< 30 %). 

Vilkkuva punainen valo Akun varaus on loppumassa (< 10 %). 

 

Samat tiedot näytetään, kun ultraäänilaite käynnistetään. 

 

3.3.2. Ultraäänilaitteen viestintäyhteyden tila 
Kun ultraäänilaite on käynnistetty, merkkivalo ilmaisee seuraavalla tavalla ultraääni- ja näyttölaitteiden välisen 

viestintäyhteyden tilan: 

 

Jatkuva vihreä valo Ultraäänilaite on yhdistetty, ja näyttölaitteessa näkyy kuvantamisnäyttö 

(reaaliaikainen tai pysäytetty kuva). 

Vilkkuva vihreä valo Ultraäänilaite on yhdistetty näyttölaitteeseen, mutta kuvaa ei tuoteta. Jos 

ultraäänilaitetta ei käytetä 10 minuuttiin, se pysähtyy automaattisesti ja 

valo vaihtuu jatkuvasta vihreästä valosta vilkkuvaan vihreään valoon. Jos 

laitetta ei käytetä vielä 20 minuuttiin, se sammuu. 

Vilkkuva keltainen valo Ultraäänilaite ei ole vielä muodostanut yhteyttä näyttölaitteeseen Wi-Fi-

verkon kautta. 

Jatkuva keltainen valo Ultraäänilaite etsii parasta kanavaa joko käyttäjän pyynnöstä tai 

käynnistyksen aikana, jos laite on määritetty käyttämään automaattista Wi-

Fi-verkon etsintää.  Ks. kohta 5.4.6. 

Jatkuva punainen valo Ultraäänilaite ei toimi, ja se on käynnistettävä uudestaan. 

 

  

Virran 
merkkivalo 

Virtapainike 
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3.4. Ultraäänilaitteen akun vaihtaminen tai laittaminen paikalleen 

Alla olevassa kuvassa näkyy salpa, jolla akkulokeron luukku avataan. Liu'uta salpaa virtapainiketta kohti, kun 

haluat avata akkulokeron luukun. 

 

 

 

Voit laittaa akun paikalleen liu'uttamalla sen varovasti kokonaan lokeron sisään ja painamalla sitä ylöspäin, niin 

että se asettautuu lokeron sisälle. Kiinnitä akkulokeron luukku liu'uttamalla salpaa poispäin virtapainikkeesta. 

 

 

 
 

 

Akussa on jousitus, jolla se voidaan poistaa akkulokerosta painamalla akun alaosan kielekettä niin, että akku 

irtoaa.   

  

Salpa 

Virtapainike 

Akku 
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3.5. Ultraäänilaitteen akun lataaminen 

Alla olevassa kuvassa näkyy akun laturi. Laturin merkkivalo antaa seuraavat tiedot, kun laturi on päällä tai kun 

akku on laitettu laturiin: 

 

Jatkuva vihreä valo Akku on ladattu täyteen, ja se voidaan irrottaa ja ottaa käyttöön. 

Jatkuva oranssi valo Laturiin on laitettu oikea akku, joka latautuu parhaillaan. 

Vilkkuva punainen valo Akkua tunnistetaan. 

Jatkuva punainen valo Laturissa ei ole akkua, akku on viallinen, akku on liian kuuma/kylmä, 

laturi on liian kuuma, akussa on ylijännite, akun laturin ajastimessa on 

aikakatkaisuvirhe tai syöttöjännite on liian alhainen. 

 

HUOMIO: Käytä vain Biim Ultrasoundin hyväksymiä akkuja ja latureja. Muussa tapauksessa järjestelmästä voi 

tulla käyttökelvoton ja se voi vaurioitua ja takuu voi mitätöityä.  

Noudata seuraavia ohjeita akun yleisen turvallisuuden takaamiseksi: 

• Älä pura akkua osiin tai avaa sitä. 

• Pidä akku etäällä kuumuudesta ja tulesta äläkä säilytä sitä suorassa auringonvalossa. 

• Älä anna akun mennä oikosulkuun. 

• Älä säilytä akkua tavalla, joka voi johtaa oikosulkuun. 

• Säilytä akkua alkuperäisessä pakkauksessa, kunnes olet valmis käyttämään sitä. 

• Vältä akun pudottamista tai kolhimista. 

• Jos akku vuotaa, älä anna nesteen päästä kosketuksiin ihon kanssa. Jos akun neste koskettaa ihoa tai 

limakalvoja, huuhtele kohta heti vedellä. Noudata akun valmistajan ohjeita asianmukaisista 

toimenpiteistä. 

• Käytä Biimin akkujen lataamiseen vain Biimin toimittamaa laturia. 

• Varmista, että laitat akun Biim Ultrasound -ultraäänilaitteeseen ja laturiin oikein päin. 

• Älä käytä akkua tai laturia, jota Biim ei ole hyväksynyt. 

• Pidä akku lasten ulottumattomissa. 

• Varmista, että akku on kuiva ja puhdas. 

• Muista ladata akku ennen käyttöä. 

• Älä käytä Biim-akkua muiden laitteiden tai sovellusten kanssa. 

• Poista akku laitteesta, kun sitä ei käytetä. 

• Voit pidentää akun käyttöikää välttämällä Biim-akun säilyttämistä kuukautta pitempään täysin tyhjänä tai 

vuotta pitempään ilman sen lataamista uudelleen. 

• Noudata paikallisia lakeja ja määräyksiä, jotka koskevat akun asianmukaista hävittämistä ja kierrätystä.  

 

Akun laturin merkkivalo 

Akkulokero 
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4. SOVELLUKSEN ASENNUS JA ULTRAÄÄNILAITTEEN ASETUSTEN 

MÄÄRITYS 

Biim Ultrasound -ultraäänilaitetta käytetään yhteensopivalla tabletilla tai puhelimella (näyttölaitteella). 

Yhteensopivat mallit on lueteltu kohdassa 2.3. Ennen kuin Biim Ultrasound -järjestelmää voidaan käyttää, 

näyttölaitteeseen on ladattava Biim Ultrasound -sovellus. 

4.1. Tabletin tai puhelimen käyttöönotto 

TÄRKEÄÄ: Tietojen suojaamiseksi on käytettävä vahvoja salasanoja ja pääsykoodeja, jotka on vaihdettava usein.  

Se on tärkeää, kun lukitset laitteen (ks. kohdat 4.1.1 ja 4.1.2), luot potilastietokannan (ks. kohta 4.3) ja luot Wi-Fi-

yhteyden ultraäänilaitteeseen (ks. kohta 5.4.6). 

 

Parhaan käyttökokemuksen mahdollistamiseksi Biim suosittelee, että käytät näyttölaitetta vain kuvantamiseen ja 

poistat siitä kaikki turhat sovellukset. 

4.1.1. Sovelluksen lataaminen App Storesta tai Google Playsta 
Biim Ultrasound -sovellus on saatavilla Applen App Storesta ja Google Playsta. Lue App Storesta tai Google Playsta 

ohjeet sovelluksen lataamiseen. Voit etsiä sovelluksen jommastakummasta kaupasta. Kun olet asentanut 

sovelluksen näyttölaitteeseen, Biim Ultrasound -sovelluskuvake näkyy näyttölaitteen näytöllä. 

 

 

 

Kun asennat tai päivität sovelluksen, saat myös uusimman ultraääniohjelmiston ultraäänilaitteelle. 

 

TÄRKEÄÄ: jatkuvan suojauksen varmistamiseksi sinun on luotava säännöllisesti yhteys internetiin ja päivitettävä 

sekä sovellus että näyttölaitteen käyttöjärjestelmäohjelmisto (kun päivityksiä on saatavilla). 

 

4.1.2. Näyttölaitteen asetusten määritys 
Biim suosittelee määrittämään näyttölaitteeseen seuraavat asetukset. 

 

Apple iPad -näyttölaitteet: 

1. Valitse Asetukset -> Yhteydet ja ota Wi-Fi käyttöön. 

2. Valitse Asetukset -> Yleiset -> Näppäimistöasetukset:  

a. Ota Automaattiset isot alkukirjaimet käyttöön. 

b. Poista Automaattinen korjaus käytöstä. 

c. Ota Oikotiet käyttöön. 

d. Poista Ennakoiva tekstinsyöttö käytöstä. 

e. Ota Jaettu näppäimistö käyttöön. 

3. Poista käytöstä tai laitteesta kaikki sovellukset, jotka saattavat käynnistyä tutkimuksen aikana 

automaattisesti ja peittää ultraäänikuvan. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi tulevat puhelut, Skype ja 

FaceTime. 

4. Valitse Asetukset -> iTunes- ja App Store -> Automaattiset lataukset ja ota Päivitykset käyttöön. 

5. Paranna näyttölaitteen suojausta. 

a. Valitse Asetukset -> Touch ID ja pääsykoodi -> Ota pääsykoodi käyttöön. Valitse 

Pääsykoodivalinnat ja Muokattu aakkosnumeerinen koodi ja syötä vahva salasana. 
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Samsung Galaxy -näyttölaitteet: 

1. Valitse Asetukset -> Wi-Fi ja ota Wi-Fi käyttöön. 

2. Asenna Adobe Acrobat Reader -sovellus, jolla käyttöoppaan katselu onnistuu parhaiten.  

3. Poista käytöstä tai laitteesta kaikki sovellukset, jotka saattavat käynnistyä tutkimuksen aikana 

automaattisesti ja peittää ultraäänikuvan. Tällaisia sovelluksia ovat esimerkiksi tulevat puhelut ja Skype. 

4. Valitse Asetukset -> Sovellukset -> Biim Ultrasound -> Käyttöluvat ja ota Tallennustila käyttöön, jos haluat 

pystyä kopioimaan ultraäänikuvat ja videotallenteet Galleriaasi. 

5. Asenna haluamasi videosoitin, jos haluat katsella videotallenteita näyttölaitteellasi. 

6. Paranna näyttölaitteen suojausta. Valitse Lukitusnäyttö ja suojaus. 

a. Valitse Näytön lukituksen tyyppi ja aseta vahva salasana. 

b. Ota Tuntemattomat lähteet pois käytöstä. 

c. Valitse Suojattu käynnistys ja aseta puhelin kysymään salasanaa käynnistyksen yhteydessä. 

7. Valitse Asetukset -> Yleinen hallinta -> Kieli ja syöttö -> Näyttönäppäimistö -> Samsung-näppäimistö -> 

Älykäs kirjoitus. Poista Ennakoiva teksti käytöstä. 

 

4.2. Kosketusnäytön säätimet 

Kaikki ominaisuudet ja säätimet voidaan valita koskettamalla vastaavaa kuvaketta näyttölaitteen näytössä.   

 

4.3. Aloitusvalikko ja ensimmäinen asennus 

Kun Biim Ultrasound -sovellus asennetaan ensimmäistä kertaa, asennusohjelma näyttää seuraavan kielivalinnan: 

 

 
 

Kielen valinnan jälkeen näytöllä näkyy seuraava tervetuloviesti: 
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Asennusohjelma mahdollistaa seuraavien toimintojen suorittamisen: 

 

1. Valitse potilastietojen salasana. Salasanan käyttö suojaa potilastietoja niin, että näyttölaitteeseen 

tallennettuja potilastietoja voi tarkastella vain oikean salasanan antamisen jälkeen. 

 

2. Tarkista, että ultraäänilaite on yhdistetty näyttölaitteeseen Wi-Fi-yhteydellä. Wi-Fi-salasana on ”biimeasy”, 

kunnes se vaihdetaan kohdassa 5.4.6 kuvatulla tavalla. 
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3. Muuta ultraäänilaitteen nimi.  

Ultraäänilaitteen nimi voi sisältää kirjaimia ja numeroja.  
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5. ETUSIVU 

Kun asennusohjelma on asentanut sovelluksen ensimmäistä kertaa, näytölle ilmestyy seuraavassa kuvattu 

ETUSIVU: 

 

 

5.1. YHDISTÄ ULTRAÄÄNILAITTEESEEN / ALOITA KUVAUS -kuvake 

Tähän kuvakkeeseen voi liittyä kolme eri viestiä riippuen siitä, onko ultraäänilaite yhdistetty vai ei. 

 

ALOITA KUVAUS tarkoittaa, että Biim-ultraäänilaite on yhdistetty näyttölaitteeseen ja ultraäänikuvaus voidaan 

aloittaa kuvaketta painamalla. ALOITA KUVAUS -kuvakkeen valinta avaa ultraäänikuvausnäytön ja mahdollistaa 

kuvauksen aloituksen. Wi-Fi-yhteydellä liitetyn Biim Ultrasound -ultraäänilaitteen nimi näkyy ALOITA KUVAUS -

kuvakkeen alapuolella. HUOMAA: ultraäänilaitteen Pysäytä-painikkeen painaminen avaa myös kuvausnäytön. 

 

Jos näyttölaitteeseen ei ole yhdistetty ultraäänilaitetta Wi-Fi-yhteydellä, ETUSIVULLA näkyy EI ULTRAÄÄNILAITETTA 

tai YHDISTÄ ULTRAÄÄNILAITTEESEEN -viesti ALOITA KUVAUS -viestin sijaan. Jos Biim Ultrasound -sovellusta on 

aiemmin käytetty Biim-ultraäänilaitteen kanssa, YHDISTÄ UILTRAÄÄNILAITTEESEEN näkyy viimeksi yhdistetyn 

ultraäänilaitteen nimen yläpuolella. Kun kuvaketta napautetaan, sovellus yrittää muodostaa yhteyden kyseiseen 

ultraäänilaitteeseen. Jos sovellusta ei ole aiemmin yhdistetty ultraäänilaitteeseen, näytetään EI 

ULTRAÄÄNILAITETTA. Tässä tapauksessa Wi-Fi-yhteys voidaan muodostaa näyttölaitteen Wi-Fi-asetusten avulla. 

 

Ks. kohta 6, ”Biim ULTRASOUND -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ”, jossa on tarkempia tietoja ultraäänikuvausnäytöstä.  

Ilmaisee Wi-Fi-yhteyden tilan 

Jos ultraäänilaitetta ei ole 
yhdistetty, tässä lukee ”EI 
ULTRAÄÄNILAITETTA” 

Ilmaisee Biim-akun varaustason 

Siirtää kuvausnäyttöön 

Yhdistetyn Biim-ultraäänilaitteen nimi 

Siirtää näyttöön, jossa voi valita 
tutkimustyypin tai syöttää ja 
tarkastaa potilastietoja 

Kirjautuminen 
potilastietokantaan 
ja siitä ulos 

Tuo näyttöön Biim-käyttöoppaan 

Näyttää lisää säätimiä Biim- 
järjestelmän asetusten määritykseen 

Valitun tutkimustyypin nimi 
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5.2. TUTKIMUSTYYPPI/POTILAS-kuvake 

TUTKIMUSTYYPPI/POTILAS-kuvakkeen valitsemalla pääset valitsemaan tutkimustyypin, tarkastelemaan, 

muokkaamaan tai poistamaan potilastietoja ja hakemaan tallennettuja kuvia näytölle. 

 

5.2.1. TUTKIMUSTYYPPI-välilehti 
TUTKIMUSTYYPPI-välilehti näkyy näytössä oletusarvoisesti, kun valitset TUTKIMUSTYYPPI/POTILAS-kuvakkeen. 

TUTKIMUSTYYPPI-välilehdellä voit valita yhden monista tehtaassa ohjelmoiduista tutkimusasetuskokoonpanoista. 

Kullakin asetuskokoonpanolla on yksilöllisesti määritetyt vahvistuksen, syvyyden, kuvan resoluution ja kuvan 

optimointityypin lähtötasoarvot. Halutessasi voit muuttaa kyseisiä parametreja kuvauksen aikana.  

 

 
 

Voit myös suunnitella ja tallentaa tarpeitasi vastaavat omat tutkimusasetukset. Seuraavia asetuksia voidaan 

muokata:   

• Vahvistus: voit vahvistaa tai vähentää kuvan oletusarvoista kirkkautta liukusäätimellä. 

• Syvyys: käytettävissä on kolme kuvan syvyysasetusta (LÄHI, KESKISYVÄ, SYVÄ), joita voi vaihtaa 

liukusäätimellä. 

• Kuvan resoluutio: käytettävissä on kolme kuvantarkkuusasetusta, joita voi vaihtaa liukusäätimellä. 

o RES: Paras mahdollinen resoluutio.   

o GEN: Yleiskuvantaminen. Hyvä tasapaino resoluution ja penetraation välillä.  

o PEN: Paras mahdollinen penetraatio.  

• Kuvan optimointityyppi: voit valita kuvan halutun optimointityypin (1, 2, 3).   

o Tyyppi 1 – suuri kontrasti. 

o Tyyppi 2 – keskisuuri kontrasti. 

o Tyyppi 3 – alhainen kontrasti. 

 

Voit sitten tallentaa uuden tutkimustyypin valitsemalla TALLENNA NIMELLÄ. Voit antaa uudelle 

tutkimusasetuskokoonpanolle haluamasi nimen. Uusi asetuskokoonpano lisätään tutkimustyyppien 

vaihtoehtoihin.   

 

Pääset kuvausnäytölle tallentamatta uusia asetuksia valitsemalla KUVAUS-painikkeen. 
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5.2.2. POTILAS-välilehti 
Jos valitset Uusi potilas -vaihtoehdon, voit syöttää potilaan tunnistetietoja. Voit tallentaa tiedot valitsemalla 

TALLENNA tai tyhjentää kaikki potilastietokentät valitsemalla TYHJENNÄ. Jos valitset TALLENNA, kyseisen potilaan 

nimi näkyy näytön vasemmalla puolella olevassa työluettelossa. 

 

Voit katsella tietyn potilaan tietoja valitsemalla potilaan työluettelosta. Jos valitset KUVAUS-toiminnon, siirryt 

kuvausnäyttöön ja potilaan nimi näkyy kuvan yläpuolella olevassa tietopalkissa. Voit muokata tietoja valitsemalla 

MUOKKAA. Potilaan tiedot voidaan poistaa valitsemalla POISTA-kuvake.   

 

Jos kyseisen potilaan kuvia/videoita on jo tallennettu, tallennettujen tietojen pikkukuvat näkyvät näytön 

alaosassa. 

 

Potilaan nimen jäljessä näkyy pilvikuvake, jos potilas on luotu DICOM-työlistahaun kautta. 

 

 

Pikkukuvat 
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DICOM-työlistahaun kuvake avaa DICOM-työlistahaun valintaikkunan.  

 

 

Kyseisessä valintaikkunassa voi määrittää hakuasetukset:  

 

• Työlistan asetukset: Tässä valitaan haun suorittamiseen käytettävät DICOM-työlista-asetukset. Asetukset 

on määritetty kohdassa Asetukset/DICOM-asetukset (ks. kohta 5.4.5). 

• Potilastunnus: syötä potilastunnus tai jätä tyhjäksi. 

• Sukunimi: Syötä potilaan sukunimi tai jätä tyhjäksi. Tähteä (*) voidaan käyttää katkaisemaan nimi, jolloin 

tähti vastaa nimen kaikkia jäljelle jääviä kirjaimia. 

• Etunimi: Syötä potilaan etunimi tai jätä tyhjäksi. Tähteä (*) voidaan käyttää katkaisemaan nimi, jolloin 

tähti vastaa nimen kaikkia jäljelle jääviä kirjaimia. 

• Toinen nimi: Syötä potilaan toinen nimi tai jätä tyhjäksi. Tähteä (*) voidaan käyttää katkaisemaan nimi, 

jolloin tähti vastaa nimen kaikkia jäljelle jääviä kirjaimia. 

• Syntymäaika: syötä potilaan syntymäaika tai jätä tyhjäksi. 

• Sukupuoli: valitse sukupuoli tai jätä tyhjäksi. 

• Viitenumero: syötä viitenumero tai jätä tyhjäksi. 

• Hae vain tämänpäiväisiä tutkimuksia: jos valinta on PÄÄLLÄ, työlistahakuun sisällytetään vain tälle 

päivälle varatut potilaat. 

• Hae vain ultraäänitutkimuksia: jos valinta on PÄÄLLÄ, työlistahakuun sisällytetään vain ultraäänellä 

tehtävät tutkimukset. 

• HAE aloittaa DICOM-haun. Hakutuloksissa näytetään enintään 30 potilasta. 
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DICOM-työlistahaun tulosten ikkuna tulee näkyviin, kun DICOM-työlistahaku on suoritettu. Ikkunassa näytetään 

käyttäjän määrittämät hakukriteerit ja potilaat, joiden tutkimustiedot vastaavat hakukriteerejä. Käyttäjä voi valita 

jonkun luettelossa näkyvistä potilaista. 

 

 

Potilaan valinta avaa näkyviin DICOM-työlistahaun valintaikkunan, jossa näytetään valitun potilaan tiedot. Käyttäjä 

voi valita yhden seuraavista vaihtoehdoista: 

 

• LISÄÄ POTILAS: Valinta luo paikallisen potilastietueen ja tallentaa potilastiedot. Jos muistissa on jo 

samalla potilastunnuksella tallennettu paikallinen potilastietue, käyttäjältä kysytään lisäkysymys siitä, 

tuleeko paikallista potilastietuetta päivittää.  

• TAKAISIN: valinta siirtää käyttäjän takaisin hakutuloksiin. 

• PERUUTA: valinta keskeyttää DICOM-haun ja siirtää käyttäjän takaisin Potilas-välilehdelle. 
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5.2.3. ESIKATSELU-välilehti 
ESIKATSELU-välilehdellä voit valita potilaskansion tarkastelua varten, lähettää kuvia yhdistettyyn DICOM-

palvelimeen ja kopioida tai lähettää kuvia toiseen näyttölaitteessa olevaan kansioon.  

 

Näytössä näkyvät potilaiden nimellä merkityt kansiot. Jos potilastietoja ei anneta, kansiota säilytetään ”Nimetön”-
nimisessä kansiossa. Kansioita voidaan etsiä valitsemalla hakukuvake ja kirjoittamalla hakusana.   

 

Kansiot voidaan lajitella viimeisimmän kansion tai nimen mukaan valitsemalla kyseinen painike. Voit avata 

halutun potilaskansion napauttamalla sitä. 

 

Kun potilaskansio on avattu, näytössä näkyy potilaan tutkimusten päivämäärillä merkittyjä kansioita.  

  

 
 

Kun tutkimuskansio on avattu, näytössä näytetään kyseisessä kansiossa säilytettävien kuvien pikkukuvat (ks. alla 

oleva kuva). Voit avata kuvan tai videotallenteen pikkukuvaa napauttamalla.  
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Paina VALITSE-kuvaketta, jos haluat lähettää kuvia DICOM-palvelimeen, kopioida tai siirtää kuvia. Valitse sitten 

jokainen haluamasi kuva. Kun kuvat on valittu, käytettävissä ovat seuraavat toiminnot: 

 

 
• DICOM: kun valitset tämän toiminnon, valitut kuvat lähetetään Biim-järjestelmän kanssa 

viestintäyhteydessä olevaan DICOM-palvelimeen. HUOMAA: DICOM-palvelimeen voidaan siirtää vain 

kuvia. Tällä toiminnolla ei voi siirtää videotallenteita. 

 

Kuvat siirretään LÄHETÄ-painikkeella. Voit ottaa käyttöön halutut kuva-arkistopalvelimen asetukset 

valitsemalla Kuva-arkistoasetukset. POTILAS-painikkeella voi tarkastella saatavilla olevia potilastietoja. 

Poista lähetetyt kohteet -vaihtoehdon käyttöönotto poistaa paikalliset kuvat onnistuneen DICOM-

lähetyksen jälkeen. DICOM-siirto peruutetaan valitsemalla PERUUTA. 

 

• KOPIOI: Tämän toiminnon valinta kopioi kuvat näyttölaitteen kuvagalleriaan. Potilastiedot voidaan liittää 

kopioitaviin kuviin tai poistaa niistä. HUOMAA: potilaan terveystietojen suojaus on varmistettava 

jättämällä potilastiedot pois, kun kuvia kopioidaan suojaamattomalla tabletilla. 

 

• SIIRRÄ: Tämän toiminnon valinta siirtää valitut kuvat tai videot toiseen potilaskansioon. Valitse 

kohdekansio näytössä näkyvältä listalta. 

 

 
 

Valitut kuvat siirretään valitsemalla SIIRRÄ. Siirto peruutetaan valitsemalla PERUUTA. 
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5.3. KIRJAUDU / KIRJAUDU ULOS -kuvake 

Tietosuoja-asetukset vaativat, että suojattuja terveystietoja sisältävät laitteet suojataan salasanalla. KIRJAUDU / 

KIRJAUDU ULOS -kuvakkeella voit kirjautua potilastietokantaan ja siitä ulos. 

 

Jos et ole kirjautunut sisään, kuvakkeessa lukee KIRJAUDU. Voit kirjautua sisään Biim-järjestelmään valitsemalla 

KIRJAUDU. Tällöin voit katsella potilastietoja ja potilaan kuvia. Kuvantaminen onnistuu myös ilman 

sisäänkirjautumista. Tässä tapauksessa kaikki tallennettavat kuvat ja videot tallennetaan kuitenkin ”Nimetön”-
kansioon. 

 

Jos olet kirjautunut sisään, kuvakkeessa lukee KIRJAUDU ULOS. KIRJAUDU ULOS -kuvakkeen valinta kirjaa sinut 

ulos Biim-järjestelmästä ja estää pääsyn potilastietoihin. Järjestelmään aiemmin tallennetut tiedot pysyvät 

järjestelmässä myös ulos kirjauduttuasi. 

 

Biim-järjestelmä kirjaa sinut automaattisesti ulos, jos et käytä laitetta vähään aikaan. Tämän 

käyttämättömyysjakson pituus (10–60 minuuttia) voidaan valita ASETUKSET/Yleiset asetukset -näytössä, joka on 

kuvattu kohdassa 5.4.1. 

 

 

  

Kirjautuminen 
potilastietokantaan 
ja siitä ulos 
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5.4. ASETUKSET-kuvake 

ASETUKSET-kuvakkeella pääsee useaan eri näyttöön. Jokaisessa näytössä on valikoima säätimiä, joilla voi 

määrittää Biim-järjestelmän asetuksia.  

 

5.4.1. Yleiset asetukset 
Yleiset asetukset -näyttö on ensimmäinen näyttö, joka tulee näkyviin ASETUKSET-kuvakkeen valitsemisen jälkeen.   

 

Yleiset asetukset -näytössä voi muokata seuraavia asetuksia: 

• Laitoksen nimi: tämän valinnaisen asetuksen kohtaan voit syöttää laitoksen nimen, joka näytetään 

tietopalkissa kuvausnäytön yläosassa. 

• Videotallenteen pituus: Tällä asetuksella voit määrittää, miten pitkään (sekunneissa) järjestelmä 

nauhoittaa videotallennetta, kun NAUHOITA-kuvake on valittu.  Muista, että pitkät videotallenteet 

kuluttavat näyttölaitteen muistia enemmän kuin lyhyet tallenteet. 

• Uloskirjautumisen aikalaskuri: tällä asetuksella voit määrittää, kuinka monta minuuttia voit olla 

käyttämättä laitetta, ennen kuin järjestelmä kirjaa sinut automaattisesti ulos. 

• Nollaa tehdasasetuksiin: NOLLAA ASETUKSET -kuvake nollaa järjestelmäasetukset takaisin 

alkuperäisasetuksiin, jotka ovat valmiina tehtaalta toimitetussa laitteessa. Käytä tätä toimintoa vain, jos 

haluat muuttaa kaikki asetukset. 
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5.4.2. Käyttöasetukset 
Käyttöasetukset -näytössä näytetään seuraavat säätimet: 

• Painikepaneeli vasemmalla puolella: 

o PÄÄLLÄ – kuvausnäytön säätimien kuvakkeet ryhmitellään näytön vasemmalle puolelle.   

o POIS – kuvakkeet ryhmitellään näytön oikealle puolelle. 

• Näytä kuvausteksti painikekuvakkeen alapuolella:  

o PÄÄLLÄ – kuvausteksti näkyy kuvakkeen alapuolella.   

o POIS – kuvausteksti piilotetaan. 

• Näytä ohjattu käyttöönotto:  

o PÄÄLLÄ – ohjattu käyttöönotto näytetään.   

o POIS – ohjattu käyttöönotto piilotetaan. 

• Piilota kuvasäätimet automaattisesti:  

o PÄÄLLÄ – kuvausnäytön kuvasäätimet piilotetaan 7 sekunnin jälkeen.    

o POIS — kuvasäätimet pysyvät näkyvissä kuvausnäytöllä, kunnes käyttäjä valitsee SÄÄTIMET-

kuvakkeen. 

• Kuvan keskiviiva:  

o PÄÄLLÄ – näyttää keskiviivan kuvausnäytössä. 

o POIS – piilottaa keskiviivan kuvausnäytössä. 

• Näytä istunnon aikana tallennettujen kohteiden luettelo:  

o PÄÄLLÄ – näyttää tallennettujen kohteiden luettelon kuvausnäytössä. 

o POIS – piilottaa tallennettujen kohteiden luettelon kuvausnäytössä. 

• Käytä kosketuselettä vahvistuksen ja syvyyden säätämiseksi:  

o PÄÄLLÄ – ottaa käyttöön vahvistuksen säädön vasempaan/oikeaan suuntautuvalla pyyhkäisyllä 

ja syvyyden säädön ylös/alas suuntautuvalla pyyhkäisyllä kuvausnäytössä. Kuvan panorointi 

vaatii pyyhkäisyä kahdella sormella. Tätä asetusta suositellaan, jos käytössä on älypuhelin eikä 

tabletti. 

o POIS – poistaa käytöstä vahvistuksen ja syvyyden säädön pyyhkäisyllä kuvausnäytössä. Kuvan 

panorointia säädellään pyyhkäisyllä, ja vahvistusta ja syvyyttä säädellään kuvausnäytön 

SÄÄTIMET-kuvakkeella. 

• Salli vahvistuksen säätö ultraäänilaitteesta:  

o PÄÄLLÄ – ottaa käyttöön vahvistuksen säädön ultraäänilaitteesta (ylä- ja alanuolipainikkeiden 

pitkä painallus).  

o POIS – poistaa käytöstä vahvistuksen säädön ultraäänilaitteesta. 

• Salli kuvasarjan selaaminen ultraäänilaitteesta: 

o PÄÄLLÄ – ottaa käyttöön kuvasarjan selaamisen ultraäänilaitteesta (ylä- ja alanuolipainikkeiden 

pitkä painallus). 

o POIS – poistaa käytöstä kuvasarjan selaamisen ultraäänilaitteesta. 

• Salli kuvien väritys: 

o PÄÄLLÄ – ultraäänikuva näytetään sinisen sävyisenä. 

o POIS – ultraäänikuvassa ei ole sinistä sävytystä. 
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5.4.3. Väriasetukset 
Väriasetukset-näytössä voidaan valita värit mittauksia, kommentteja ja vapaata piirtämistä varten. Valittavana on 

kuusi eri väriä. 

 

5.4.4. Potilasasetukset 
Potilasasetukset-näytössä voidaan muuttaa vain salasanaa tai nollata potilastiedot ja salasana.  

HUOMIO: Potilastietojen ja salasanan nollaus poistaa kaikki potilaan kuvat ja tiedot pysyvästi näyttölaitteen 

muistista.  Poistettuja tietoja tai kuvia EI VOI palauttaa.  
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5.4.5. DICOM-asetukset 
DICOM-asetukset-näytössä voi määrittää yhteydet DICOM-laitteisiin. DICOM-asetukset kannattaa määrittää 

yhteistyössä paikallisen DICOM-järjestelmänvalvojan kanssa. Olet vastuussa DICOM-asetusten asianmukaisesta 

määrityksestä, jotta Biim-järjestelmä ja haluttu DICOM-kohde pystyvät viestimään keskenään. Biim Ultrasound ei 

ota vastuuta DICOM-asetusten määrityksestä.   

 

Tiedostojen muoto noudattaa DICOM (Digital Imaging and Communications in Medicine) -standardia. DICOM-

yhteensopivuusopas (DICOM Conformance Statement, Biim Ultrasound) on luettavissa Biim Ultrasound -

verkkosivuilla osoitteessa biimultrasound.com. 

 

Biim-järjestelmä tukee sekä DICOM-kuva-arkistointia että DICOM-työlistaa. Kumpaankin palveluun tarvitaan tietty 

asetus. Biim-järjestelmä sallii useiden asetusjoukkojen luomisen DICOM-palveluja varten. Yksi asetuksista voi olla 

käytössä kuva-arkistointi- ja työlistapalveluja varten. 

 

 
 

Kuva-arkistoasetukset: näyttää nykyiset asetukset DICOM-kuva-arkistolatausta varten. 

Työlistan asetukset: näyttää nykyiset asetukset DICOM-työlistaa varten. 

 

Näitä asetuksia käytetään oletusarvoisesti lähetettäessä kuvia arkistoon tai käytettäessä työlistaa. 

 

Napauttamalla nykyiset asetukset sisältävää kenttää voi valita senhetkiset asetukset tai lisätä, muokata ja 

poistaa DICOM-asetuksia.  

 

 
 

Muokkaa kuva-arkistoasetuksia -näytössä näytetään seuraavat asetukset: 
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• Nykyinen: näyttää valitut DICOM-asetukset.   

• Nimi: Syötä DICOM-asetusten (palvelimen) nimi. Jos nimeä muokataan, TALLENNA-komento luo uuden 

asetusjoukon.  

• Paikallinen AE Title: Paikallinen AE Title eli Local Application Entity Title on yksilöllinen tunniste, jolla 

yksittäinen DICOM-sovellus erotetaan muista verkossa olevista DICOM-sovelluksista. AE Titlet on 

tavallisesti merkitty vain numeroilla ja isoilla kirjaimilla. 

HUOMAA: Paikallinen AE Title täytyy määrittää yhdessä DICOM-järjestelmänvalvojien kanssa. Jotkin 

DICOM-palvelimet vaativat käyttämään näyttölaitteen nimeä paikallisena AE Titlena, ja jotkin palvelimet 

vaativat käyttämään ainutlaatuista nimeä, kuten ”Biim Ultrasound” + ultraäänilaitteen sarjanumero.  

• Etä-AE Title: etä-AE Title eli Remote Application Entity Title on DICOM-etäsolmu tai -palvelin, jonka kanssa 

Biim-järjestelmä viestii. 

• Palvelimen osoite: tämä on DICOM-palvelimen IP-osoite. 

• Portti: tällä tunnistetaan DICOM-liitäntäportti. 

• TLS-salaus: Transport Layer Security eli TLS-salaus on DICOM-suojausstandardi. 

• TARKISTA: tarkistaa DICOM-palvelimen yhteyden. 

• TALLENNA: tallentaa muutetut asetukset. 

• VALITSE: valitsee näkyvissä olevan asetusjoukon käytössä oleviksi nykyisiksi asetuksiksi (palvelin). 

• PERUUTA: sulkee valintaikkunan. 

 

Nykyiset asetukset voi poistaa valitsemalla POISTA-kuvakkeen.  

 

 

 

Muokkaa työlistan asetuksia -näytössä näytetään samat asetukset kuin 

Muokkaa kuva-arkistoasetuksia -näytössä. Ainoa ero on seuraava: 

• Haettavan työlistan AE Title: jos tämä kenttä on otettu käyttöön PÄÄLLÄ/POIS-kytkimellä, kentän arvoa 

käytetään työlistahaussa haettavan työlistan AE Titlena. 

 

 

Lisätietoja on vaatimustenmukaisuudesta kertovassa DICOM Conformance Statement -oppaassa, jonka voi ladata 

osoitteesta biimultasound.com.  
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5.4.6. Ultraäänilaitteen asetukset 
Ultraäänilaitteen asetukset -näytössä voi muuttaa ultraäänilaitteen langattoman verkkoyhteyden asetuksia. Kun 

Biim Ultrasound -ultraäänilaite toimitetaan sinulle, oletusasetukset ovat seuraavat: 

 Ultraäänilaitteen nimi: Biim-<ultraäänilaitteen sarjanumero> 

 Wi-Fi-alue: USA 

 Käytössä oleva Wi-Fi-kanava: 1 

 Automaattinen Wi-Fi-kanavan skannaus: PÄÄLLÄ 

 Wi-Fi-salasana: biimeasy 

 

Kun olet muodostanut yhteyden näyttölaitteeseen oletusarvoisilla verkkoasetuksilla, voit muuttaa jokaista 

asetusta tässä näytössä.  Muutokset tallennetaan TALLENNA-kuvakkeella.   

 

TÄRKEÄÄ: Suosittelemme vaihtamaan salasanan ultraäänitietojen ja ultraäänilaitteen käytön suojaamiseksi.  

Yleisesti tunnetun salasanan käyttö tekee Biim-järjestelmästä alttiin väärinkäytölle. 

 

Jos unohdat ultraäänilaitteessa käyttämäsi Wi-Fi-salasanan, voit palauttaa laitteen Wi-Fi-asetukset 

oletusasetuksiin: pidä ultraäänilaitteen kuvan syvyyttä kasvattavat ja vähentävät painikkeet pohjassa ja paina 

samaan aikaan laitteen virtapainiketta. 

 

 
 

TÄRKEÄÄ: Jos samassa paikassa on monta ultraäänilaitetta, käytössä olevien Wi-Fi-kanavien asetuksiin on 

määritettävä eri arvot Wi-Fi-häiriöiden välttämiseksi. Jos samassa paikassa ultraäänilaitteen kanssa käytetään 

lisäksi muitakin Wi-Fi-yhteyttä hyödyntäviä laitteita, Wi-Fi-häiriöitä voidaan vähentää valitsemalla Wi-Fi-kanavaksi 

kanava, joka ei ole sillä hetkellä käytössä.  

 

Wi-Fi-kanavan skannaus aloitetaan automaattisesti aina, kun ultraäänilaite käynnistetään. Skannauksessa 

etsitään parasta kanavaa Wi-Fi-yhteyttä varten. Toimenpiteeseen kuluu noin 30 sekuntia. Jos ultraäänilaitetta 

käytetään tavallisesti samassa paikassa eikä Wi-Fi-yhteysongelmia havaita, tämä asetus voidaan ottaa POIS 

päältä, mikä nopeuttaa ultraäänilaitteen käynnistystä. 

 

KÄYNNISTÄ WI-FI-SKANNAUS -painike aloittaa Wi-Fi-kanavien etsinnän. Skannauksessa tarkistetaan kaikki 

valitulla alueella käytettävissä olevat Wi-Fi-kanavat. Käyttöön valitaan havaitun liikenteen perusteella optimaalisin 

kanava. Toimenpiteeseen kuluu noin 30 sekuntia, ja Wi-Fi-yhteys ultraäänilaitteeseen on silloin pois käytöstä.  

Wi-Fi-asetuksista riippuen näyttölaite saattaa muodostaa yhteyden ultraäänilaitteeseen uudestaan 

automaattisesti. Jos tarpeen, Wi-Fi-yhteys ultraäänilaitteeseen voidaan muodostaa manuaalisesti näyttölaitteen 

Wi-Fi-asetuksilla. Tätä toimintoa suositellaan, jos laite on antanut varoituksen huonosta Wi-Fi-yhteydestä.  

 

5.4.7. Lisenssin tiedot 
Lisenssin tiedot -näytössä on tietoja siitä, miten pitkään viimeksi käytössä ollutta ultraäänilaitetta voidaan vielä 

käyttää ilman sen lisenssin uusimista. 

 

 



Biim Ultrasound -käyttöopas  35 

5.4.8. Kieliasetukset 
Kieliasetukset-näytössä voidaan valita sovelluksen kieli. Myös päivämäärän ja kellonajan muotoa voidaan 

muuttaa. TALLENNA-painike vaihtaa valitun kielen. 

 

 
 

5.4.9. Tietoja-näyttö 
Tietoja-näytössä on tietoja järjestelmän laitteistosta ja ohjelmistosta. Tässä näytössä on myös säädin, jolla 

voidaan päivittää ultraäänilaitteen ohjelmisto. OIKEUDET-kuvakkeella voidaan lisäksi tarkastella Biim-lakitietoja. 
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5.5. OHJE-kuvake 

OHJE-kuvakkeen valinta tuo näyttöön valikon, jonka kautta pääset katsomaan Biim-järjestelmän pikaopasta, tätä 

käyttöopasta tai ottamaan yhteyttä Biim -tekniseen tukeen sähköpostitse. 

 

LÄHETÄ LOKIT lataa sisäiset Biim-lokitiedostot Biim-tukeen. Näyttölaitteessa täytyy olla internetyhteys latauksen 

aikana. 

 

Pääset takaisin ETUSIVULLE valitsemalla TAKAISIN-kuvakkeen. 
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6. Biim ULTRASOUND -JÄRJESTELMÄN KÄYTTÖ 

Alla kuvataan Biim-järjestelmän tyypillinen työnkulku. 

6.1. Näyttölaitteen ja ultraäänilaitteen käyttöönotto 

1. Käynnistä näyttölaite, johon Biim Ultrasound -sovellus on asennettu, ja aktivoi sovellus. 

2. Laita täyteen ladattu akku Biim Ultrasound -ultraäänilaitteeseen ja sulje ja lukitse akkulokeron luukku. 

3. Käynnistä ultraäänilaite. 

4. Varmista, että ultraäänilaitteen ja näyttölaitteen välillä on Wi-Fi-yhteys.   

a. Avaa näyttölaitteen asetukset, varmista, että näyttölaitteen Wi-Fi on päällä, ja valitse Biim-

ultraäänilaite Wi-Fi-asetuksista.  Oletusarvoinen salasana on ”biimeasy”. 

b. Sulje näyttölaitteen asetukset ja avaa sovellus. 

5. Tarkista ultraäänilaitteen akun varaustila näyttölaitteen näytöstä ennen toimenpiteen aloittamista. 

6. Halutessasi voit valita Tutkimustyyppi-näytöstä eri tutkimustyypin. 

a. Valitse etusivulta TUTKIMUSTYYPPI/POTILAS. 

b. Valitse tutkimustyyppi suunniteltua toimenpidettä varten. 

7. Syötä haluamasi potilastiedot. 

a. Valitse tarvittaessa etusivulta TUTKIMUSTYYPPI/POTILAS. 

b. Valitse POTILAS-välilehti. 

c. Kirjaudu tarvittaessa sisään potilastietojen katselua varten. 

d. Valitse potilaan nimi Potilas-näytössä.  

6.2. Steriiliä toimenpidettä edeltävät valmistelut 

Varoitus:  

• Käytä laillisesti markkinoituja steriilejä ultraäänilaitteen suojuksia ja steriiliä geeliä, jos laite koskettaa 

kliinisessä käytössä potilaan limakalvoja, vaurioitunutta ihoa tai tavallista steriiliä kudosta (esim. 

biopsiatoimenpiteissä ja neulaa ohjattaessa).  

• Käytä näyttölaitteessa steriiliä suojusta tai muuta keinoa steriiliyden varmistamiseksi kaikissa 

näyttölaitteen kliinisissä käyttötilanteissa, joissa kosketetaan potilaan limakalvoja, vaurioitunutta ihoa tai 

tavallista steriiliä kudosta (esim. biopsiatoimenpiteissä ja neulaa ohjattaessa).  

• Suojusten käyttö ei muuta suositusta, jonka mukaan laite täytyy puhdistaa ja desinfioida jokaisen käytön 

jälkeen. 

• Ultraäänilaitteen suojukset voivat sisältää luonnonkumilateksia. Se voi aiheuttaa joillekin henkilöille 

allergiareaktioita. Ks. lisätietoja kohdasta 1.3, ”Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston (FDA) antama 

lateksia koskeva varoitus". 

 

1. Aseta Biim Ultrasound -ultraäänilaite ultraäänilaitteen pidikkeeseen. 
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2. Pue päälle steriilit käsineet ja valmistele steriili alue. 

• Jos et käytä steriiliä tabletin suojusta seuraavan vaiheen kuvauksen mukaisesti, valitse Potilaan 

tiedot -näytöstä KUVAUS ennen steriilin alueen valmistelua. 

3. Asettele steriili tabletin suojus tabletin päälle. 

• Suositellaan, että steriiliä tabletin suojusta käytetään kaikkiin steriileihin toimenpiteisiin. Jos 

sinulla kuitenkin on avustaja, joka käyttää tablettia steriilin alueen ulkopuolella, steriiliä tabletin 

suojusta ei välttämättä tarvita. 

4. Levitä ultraäänigeeliä ultraäänilaitteen suojuksen sisäpuolelle. 

• Varmista, että geeli on yhteensopiva ultraäänilaitteen ja kliinisen käytön kanssa. 

5. Pidä huolta steriileistä toimintatavoista ja nosta ultraäänilaite pidikkeestään laitteen suojuksen kanssa, 

sulje steriili suojus tiiviisti laitteen ympärille ja aseta laite sitten steriilille alueelle. Älä laita suojuksella 

peitettyä ultraäänilaitetta takaisin pidikkeeseen, koska pidike ei ole steriili.  

HUOMAA: jos kuvauksen aikana näkyy varoitus (kuten akun alhaisen varaustason varoitus), sen voi kuitata 

ultraäänilaitteen Pysäytä-painikkeella näyttölaitetta koskettamatta. 

6.3. Kuvaus 

1. Valitse tämänhetkisestä näytöstä KUVAUS tai ALOITA KUVAUS. 

• KUVAUS-painike aloittaa valitun potilaan tutkimuksen ja tuo esiin kuvausnäytön, jossa näkyvät 

kuvaussäätimet ja muut tiedot. Alla on esimerkki kuvausnäytöstä. 
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2. Levitä ultraäänigeeliä potilaan iholle ja/tai Biim Ultrasound -ultraäänilaitteen kuvantamispinnalle. 

• Varmista, että geeli on yhteensopiva ultraäänilaitteen ja kliinisen käytön kanssa. 

3. Aseta ultraäänilaite potilaan iholle ja kuvaa haluttu anatominen kohta. Näytön vasemmalla puolella oleva 

suuntauksen merkki vastaa ultraäänilaitteen suunnan merkkiä, ja sitä voidaan käyttää ultraäänilaitteen 

suuntaamiseen. Jos keskiviivan näyttäminen on otettu käyttöön Biim Ultrasound -sovelluksessa, viiva 

vastaa ultraäänilaitteen harmaan kärkikappaleen keskikohdan merkkiä. 

4. Säädä kuvan asetuksia tarpeen mukaan. 

a. Vahvistuksen säätö: Valitse painikepaneelista SÄÄTIMET, niin näyttöön tulee liukusäädin.  

Kuvasta tehdään kirkkaampi vetämällä ympyrää ylöspäin ja tummempi vetämällä sitä alaspäin. 
HUOMAA: vahvistusta voi säätää myös ultraäänilaitteen ylä- ja alanuolten pitkillä painalluksilla, 

jos ”Salli vahvistuksen säätö ultraäänilaitteesta” on otettu käyttöön (ks. kohta 5.4.2). 
HUOMAA: vahvistusta voi säätää myös vetämällä sormea kuvan päällä vasemmalle tai oikealle, 

jos ”Käytä kosketuselettä vahvistuksen ja syvyyden säätämiseksi” on otettu käyttöön (ks. kohta 

5.4.2). 

b. Syvyyden säätö: Valitse painikepaneelista SÄÄTIMET. Valitse LÄHI, KESKISYVÄ tai SYVÄ halutun 

anatomisen kohdan tarkastelemiseksi.   

i. LÄHI = 2,0 cm, KESKISYVÄ = 3,0 cm ja SYVÄ = 4,0 cm.  Syvyysasteikko kuvan 

vasemmalla puolella osoittaa kuvan syvyyden. 

HUOMAA: kuvan syvyyttä voi säätää myös ultraäänilaitteen ylä- ja alanuolipainikkeilla. 
HUOMAA: syvyyttä voi säätää myös vetämällä sormea kuvan päällä ylös tai alas, jos 

”Käytä kosketuselettä vahvistuksen ja syvyyden säätämiseksi” on otettu käyttöön (ks. 

kohta 5.4.2). 

c. Resoluution säätö: Valitse painikepaneelista SÄÄTIMET. Valitse RES, GEN tai PEN. Suositeltu 

valinta useimpiin sovelluksiin on GEN. Ks. kohta 5.2.1. 

Tietopalkki 
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d. Kuvan optimoinnin säätö: Valitse painikepaneelista SÄÄTIMET. Säädä kuvan optimointia 

valitsemalla OPTIMOINTI 1, OPTIMOINTI 2 tai OPTIMOINTI 3. Ks. kohta 5.2.1. 

 

 

6.4. Pysäytys, tallennus ja nauhoitus 

1. Kuvan pysäytys / kuvauksen jatkaminen: valitse painikepaneelista PYSÄYTÄ/JATKA. 

  

Syvyyssäätimet 

Resoluutiosäätimet 

Optimointisäätimet 

 

Vahvistuksen 
liukusäädin 
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HUOMAA: kuvan voi pysäyttää ja kuvausta jatkaa myös Biim Ultrasound -ultraäänilaitteen 

PYSÄYTÄ-painikkeella. 

 

2. Toisen äskettäisen kuvan valinta kuvasarjasta: Vedä kuvasarjan palkin ympyrää haluamaasi suuntaan. 

Kuvasarja näkyy näytön alaosassa. 

HUOMAA: kuvasarjasta näkyvää kohtaa voi säätää myös ultraäänilaitteen ylä- ja 

alanuolipainikkeilla, jos ”Salli kuvasarjan selaaminen ultraäänilaitteesta” on otettu käyttöön (ks. 

kohta 5.4.2). 

3. Kuvan tallennus: valitse painikepaneelista PYSÄYTÄ ja tallenna kuva sitten valitsemalla TALLENNA.   

 

HUOMAA: kuvan voi tallentaa myös painamalla ultraäänilaitteen TALLENNA-painiketta. 

 

 

Pysäytys 

Tallennus 
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Tallennetun kuvan pikkukuva näkyy kuvausnäytön vasemmassa yläkulmassa hetken aikaa, kun 

tallennus suoritetaan. Tallennetut kuvat ja videot voidaan määrittää näkymään näytössä olevassa 

pikkukuvaluettelossa valitsemalla ”Näytä istunnon aikana tallennettujen kohteiden luettelo” (ks. 

kohta 5.4.2).  Pikkukuvaluettelon kohteet voidaan valita nopeaa tarkastelua varten. Luettelo 

tyhjennetään, kun kuvausnäyttö suljetaan.  

 

4. Videotallenteen nauhoitus: valitse painikepaneelista kuvauksen aikana NAUHOITA. 

• HUOMAA: Nauhoitus pysähtyy ennalta määrätyn ajan (3–60 sekunnin) kuluttua. Aikaa voi 

muuttaa ASETUKSET/Yleiset asetukset -kohdassa. Nauhoituksen voi pysäyttää myös painamalla 

NAUHOITA-painiketta nauhoituksen ollessa käynnissä. 

 

 

 

  

Nauhoitus 
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6.5. Zoomaus ja panorointi 

1. Voit zoomata kuvaa halusi mukaan koskettamalla näyttöä kahdella sormella ja levittämällä sormet, jolloin 

kuva suurenee. 

i. HUOMAA: kuvaa voi liikuttaa koskettamalla näyttöä ja pyyhkäisemällä kuvaa niin, että se 

siirtyy haluttuun kohtaan. 

ii. HUOMAA: kuvaa voi zoomata ja siirtää sekä reaaliaikaisen kuvauksen aikana että 

pysäytettyä kuvaa tarkasteltaessa. 

iii. HUOMAA: jos olet mittaustilassa, voit suurentaa kuvaa valitsemalla työkalupalkin 

ZOOMAA-toiminnon. 

2. Voit panoroida kuvaa koskettamalla sitä ja vetämällä sitä haluttuun suuntaan. HUOMAA: jos 

Käyttöasetukset-näytössä on otettu käyttöön ”Käytä kosketuselettä vahvistuksen ja syvyyden 

säätämiseksi”, panorointiin tarvitaan kahta sormea. 

3. Voit palauttaa kuvan zoomausta ja panorointia edeltävään tilaan kaksoisnapauttamalla kuvaa. 

6.6. Mittaus 

1. Läpimitan tai etäisyyden mittaus: valitse painikepaneelista MITTAUS, kun kuva on pysäytetty, ja valitse 

sitten VIIVA. 

a. Kosketa näyttöä kohdasta, johon haluat asettaa ensimmäisen mittamerkin.  

b. Kosketa näyttöä kohdasta, johon haluat asettaa toisen mittamerkin. Näkyviin tulee kaksi 

mittamerkkiä yhdistävä viiva. 

c. Mittamerkkien välinen etäisyys näytetään näytön reunassa. Jos haluat poistaa ympyrät 

mittamerkkien ympäriltä, valitse taas VIIVA. 

HUOMAA: kaikkien muiden kohtien paitsi valitun viivan tai mittamerkkien koskettaminen 

poistaa ympyrät. 

d. Voit muuttaa mittamerkkien paikkaa tarpeen mukaan: 

i. Kosketa mittamerkkiä tai viivaa, jolloin kummankin mittamerkin ympärillä näkyy ympyrä.  

ii. Kosketa siirrettävän mittamerkin ympyrän sisäosaa, vedä merkki haluttuun kohtaan ja 

nosta sormi. Toista, kunnes kummatkin mittamerkit ovat halutuissa kohdissa.  

HUOMAA: yhdessä kuvassa voi tehdä korkeintaan neljä mittausta. 

HUOMAA: Sekä pysäytetyt että tallennetut kuvat mahdollistavat mittausten tekemisen.  

Mittaustoiminnot ovat käytettävissä vain pysäytetyissä ja tallennetuissa kuvissa.   

HUOMAA: kuvan mittaukset tallennetaan valitsemalla painikepaneelista TALLENNA samalla, kun 

mittaukset näkyvät näytöllä. 

 

 

  

Mittaus 

Viiva 

Ympyrä 
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2. Kehän mittaus: valitse painikepaneelista MITTAUS, kun kuva on pysäytetty, ja valitse sitten YMPYRÄ. 

a. Kosketa näyttöä kohdasta, johon haluat asettaa ensimmäisen mittamerkin. 

b. Kosketa näyttöä kohdasta, jonon haluat asettaa toisen mittamerkin. Näkyviin tulee kaksi 

mittamerkkiä yhdistävä viiva, joka osoittaa ellipsin yhden läpimitan. 

c. Kosketa näyttöä kohdasta, johon haluat asettaa kolmannen mittamerkin. 

d. Ellipsin läpimittojen pituudet, ellipsin kehä ja ala näytetään näytön reunassa. Jos haluat poistaa 

ympyrät mittamerkkien ympäriltä, valitse taas YMPYRÄ. 

HUOMAA: kaikkien muiden kohtien paitsi valitun ellipsin tai mittamerkkien koskettaminen 

poistaa ympyrät. 

e. Voit muuttaa mittamerkkien paikkaa: 

i. Kosketa siirrettävää mittamerkkiä, jolloin kaikkien mittamerkkien ympärillä näkyy 

ympyrä.  

 

ii. Kosketa siirrettävän mittamerkin ympyrän sisäosaa, ja vedä merkki haluttuun kohtaan.  

Tämä vähentää/kasvattaa kehän mitan kokoa. Toista, kunnes mittamerkit ja kehän 

merkit ovat halutuissa kohdissa.  

 

HUOMAA: yhdessä kuvassa voi tehdä korkeintaan neljä mittausta. 

HUOMAA: Sekä pysäytetyt että tallennetut kuvat mahdollistavat mittausten tekemisen.  

Mittaustoiminnot ovat käytettävissä vain pysäytetyissä ja tallennetuissa kuvissa. 

HUOMAA: kuvan mittaukset tallennetaan valitsemalla painikepaneelista TALLENNA silloin, kun 

mittaukset näkyvät näytöllä. 

3. Mittauksen voi poistaa valitsemalla kyseisen mittauksen ja sitten POISTA-painikkeen painikepaneelista 

tai valitsemalla TAKAISIN-painikkeen ja sitten HYLKÄÄ-vaihtoehdon ponnahdusvalikosta. 
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6.7. Kommentointi ja piirtäminen 

1. Pysäytettyyn kuvaan voi lisätä kommentteja valitsemalla ABC-kuvakkeen. Napauta näyttöä kohdasta, 

johon haluat lisätä kommentin. Näyttöön ilmestyy laatikko, josta kulkee viiva juuri napauttamaasi 

kohtaan. Näyttölaitteessa näkyy näppäimistö, jolla voit kirjoittaa kommentin. 

2. Pysäytettyyn kuvaan voi piirtää valitsemalla painikepaneelista MITTAUS-painikkeen ja sitten PIIRTO-

valikon. Valitse PIIRTO-valikosta PIIRRÄ ja piirrä näyttöön sormenpäällä. Piirtojäljen voi pyyhkiä PIIRTO-

valikon PYYHI-toiminnolla. Pyyhi haluamasi viiva sitten pois sormenpäällä. 

HUOMAA: Käyttäjä ei voi lisätä kommentteja tai piirtää reaaliaikaisen kuvauksen aikana. Nämä 

toiminnot ovat käytettävissä vain pysäytetyissä ja tallennetuissa kuvissa. 

HUOMAA: Sekä pysäytetyt että tallennetut kuvat mahdollistavat kommenttien lisäämisen ja/tai 

piirtämisen. Kuvaan lisätyt kommentit/piirrokset tallennetaan valitsemalla painikepaneelista 

TALLENNA silloin, kun kommentit/piirrokset näkyvät näytöllä. 

6.8. Lopetus ja puhdistus 

1. Suorita haluttu toimenpide.  

2. Kun toimenpide tai kuvantaminen on saatu päätökseen, valitse painikepaneelista LOPETA. 

HUOMIO: Jos uusi tutkimus aloitetaan ennen LOPETA-toiminnon valitsemista, uuden potilaan 

tiedot tallennetaan edellisen potilaan kansioon. Potilastietoja voidaan muokata tämän oppaan 

kohdassa 5.2.2 annettujen ohjeiden mukaisesti. 

3. Paina ultraäänilaitteen virtapainike pohjaan ja pidä se painettuna, kunnes ultraäänilaitteen valo 

sammuu. 

4. Jos Biim Ultrasound -ultraäänilaitteessa tai näyttölaitteessa käytettiin steriilejä suojia, hävitä ne laitoksen 

tavanomaisten toimintaohjeiden mukaan. 

5. Puhdista ja desinfioi ultraäänilaite kohdassa 7 annettujen ohjeiden mukaan. 
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7. PUHDISTUS JA DESINFIOINTI 

Varoitus:  

• Kun puhdistat tai desinfioit Biim Ultrasound -ultraäänilaitetta, käytä aina henkilönsuojaimia (esim. 

käsineitä ja suojalaseja) loukkaantumisvaaran vähentämiseksi. 

• Tässä oppaassa selitetyt puhdistus- ja desinfiointimenetelmät perustuvat yhteensopivuuteen 

ultraäänilaitteen kanssa, eivätkä ne tuota välttämättä tehokkaita biologisia tuloksia tai takaa niitä. Lue 

puhdistus- tai desinfiointiaineiden hyväksytyistä pakkausmerkinnöistä tiedot puhdistuksen ja 

desinfioinnin tehosta.   

Huomio:  

• Älä upota koko Biim Ultrasound -ultraäänilaitetta ja/tai akkua mihinkään nesteeseen. Varmista 

puhdistus- tai desinfiointitoimenpiteiden aikana, ettei akkulokeroon pääse nesteitä. Nesteet voivat 

vaurioittaa ultraäänilaitetta ja akkua ja mitätöidä takuun. 

• Desinfiointiaineena saa käyttää vain Cidex OPA -liuosta. Muiden liuosten käyttö saattaa vaurioittaa 

ultraäänilaitetta ja mitätöidä takuun. 

• Muiden kuin Biimin suosittelemien puhdistus- tai desinfiointimenetelmien ja/tai -aineiden käyttö voi 

johtaa laitteiston vaurioitumiseen ja mitätöidä takuun. 

• Noudata aina desinfiointiaineen tai puhdistusliuoksen valmistajan antamia käyttöohjeita. 

• Ultraäänilaitetta ei voi sterilisoida. Jos ultraäänilaitetta käytetään steriiliin toimenpiteeseen, se täytyy 

peittää steriilillä suojuksella, jonka laillisiin käyttöaiheisiin steriilit toimenpiteet kuuluvat. Autoklaavin, 

kaasun tai muiden kuin Biim Ultrasoundin hyväksymien desinfiointimenetelmien käyttö voi vaurioittaa 

ultraäänilaitetta ja mitätöidä takuun. 

• Ennen kuin käytät puhdistus- tai desinfiointiliuosta ultraäänilaitteeseen, varmista, että se ei ole mennyt 

vanhaksi. 

Puhdistus ja suojuksen käyttö 
Suositellaan, että Biim Ultrasound puhdistetaan jokaisen käyttökerran jälkeen. Laite täytyy puhdistaa ennen 

desinfiointia. Yhdysvaltain elintarvike- ja lääkeviraston FDA:n ohjeissa puhdistus määritetään kaiken näkyvän lian 

ja epäpuhtauksien poistamiseksi. Desinfiointitason täytyy vastata aiottua kliinistä käyttöä. Huomaa, että 

suojuksen käyttö on suositeltavaa, jos laite koskettaa kliinisissä käyttötilanteissa potilaan limakalvoja, 

vaurioitunutta ihoa tai tavallista steriiliä kudosta. Silti asianmukaisia puhdistus- ja desinfiointimenetelmiä on 

noudatettava myös silloin, kun on käytetty steriiliä suojusta tai suojaa. 
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7.1. Biim Ultrasound -ultraäänilaitteen puhdistaminen 

Suositellaan, että Biim Ultrasound -ultraäänilaite puhdistetaan jokaisen käyttökerran jälkeen myös silloin, kun on 

käytetty steriiliä suojusta tai suojaa. Laite täytyy puhdistaa ennen desinfiointia. Puhdistamisen aikana laitteesta 

on poistettava kaikki näkyvä lika ja epäpuhtaudet. Suorita kaikki puhdistustoimenpiteet järjestyksessä, äläkä jätä 

mitään vaihetta välistä. 

 

VAROITUS: kun käytät puhdistusaineita, noudata niiden valmistajien suosituksia ja ohjeita. 

VAROITUS: Käytä vain Biimin suosittelemia puhdistus- ja desinfiointiaineita. Vältä asetonia, 

metyylietyyliketonia (MEK), maalien ohennusaineita ja muita voimakkaita liuottimia ja hankaavia 

puhdistusaineita. Yhteensopimattomien liuosten käyttö saattaa vaurioittaa laitetta ja mitätöidä takuun. 

VAROITUS: Älä käytä kirurgien käyttämää kynsiharjaa ultraäänilaitteen puhdistamiseen. Pehmeidenkin 

harjojen käyttö voi vaurioittaa laitetta. 

VAROITUS: varmista, että ultraäänilaite on kuivunut kokonaan puhdistamisen jälkeen, jos aiot myös 

desinfioida laitteen, koska sen pinnalle jäänyt vesi voi laimentaa desinfiointiaineen. 

 

1 .  Puhdista laitteen pinta pehmeällä liinalla, joka on kostutettu laimealla saippualiuoksella. Poista näkyvä 

lika ja epäpuhtaudet. Tarkoitukseen voi käyttää PDI® Sani-Cloth® HB -kertakäyttöpyyhkeitä. 

2 .  Tarkasta myös uurteet ja poista kaikki näkyvä lika. Tarvittaessa voit käyttää laimealla saippualiuoksella 

kostutettua pumpulipuikkoa näkyvän lian poistamiseen uurteista. 

• Älä puhdista ultraäänilaitetta harjalla tai hankaavilla aineilla, koska ne voivat vaurioittaa laitetta. 

3 .  Pyyhi ultraäänilaite vedellä kostutetulla pehmeällä liinalla.  

4 .  Kuivaa ultraäänilaite kuivalla liinalla. 

5 .  Tutki ultraäänilaite vaurioiden, kuten säröjen, syvien naarmujen, rakoilleiden liitoskohtien, terävien 

reunojen jne. varalta. Jos huomaat tai epäilet tällaisia vaurioita, älä käytä ultraäänilaitetta ja ota yhteyttä 

paikalliseen Biim-edustajaan.  

Kun ultraäänilaite on puhdistettu, se pitää desinfioida joko alhaisen tai korkean tason desinfiointimenetelmällä, 

jotka on esitelty kohdissa 7.2.1 ”Alhaisen tason desinfiointi” ja 7.2.2 ”Korkean tason desinfiointi”. 
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7.2. Biim Ultrasound -ultraäänilaitteen desinfiointi 

VAROITUS: kun käytät puhdistus- ja desinfiointiaineita, noudata niiden valmistajien suosituksia ja ohjeita. 

VAROITUS: Biim Ultrasound -ultraäänilaitteen pintaan saattaa jäädä jäämiä liuoksesta, jos puhdistus- ja 

desinfiointiaineiden valmistajien ohjeita ei noudateta huolellisesti. 

VAROITUS: varmista ultraäänilaitetta desinfioidessasi, että liuoksen vahvuus ja aika, jonka liuos on kosketuksissa 

laitteeseen, sopivat desinfiointitarkoitukseen. 

VAROITUS: Tarkasta kaikkien liuosten ja kemikaalien viimeinen käyttöpäivä. Älä käytä vanhentuneita liuoksia tai 

kemikaaleja. 

VAROITUS: käytä laillisesti markkinoituja steriilejä ultraäänilaitteen suojuksia ja steriiliä geeliä, jos laite koskettaa 

kliinisessä käytössä potilaan limakalvoja, vaurioitunutta ihoa tai tavallista steriiliä kudosta (esim. 

biopsiatoimenpiteissä ja neulaa ohjattaessa). 

VAROITUS: käytä näyttölaitteessa steriiliä suojusta tai muuta keinoa steriiliyden varmistamiseksi kaikissa 

näyttölaitteen kliinisissä käyttötilanteissa, joissa kosketetaan potilaan limakalvoja, vaurioitunutta ihoa tai 

tavallista steriiliä kudosta (esim. biopsiatoimenpiteissä ja neulaa ohjattaessa). 

VAROITUS: suojusten käyttö ei muuta suositusta, jonka mukaan laite täytyy puhdistaa ja desinfioida jokaisen 

käytön jälkeen. 

HUOMIO: Desinfiointiaineena saa käyttää vain Cidex OPA -liuosta. Muiden liuosten käyttö saattaa synnyttää 

vaurion ja mitätöidä takuun. 

HUOMIO: Ultraäänilaitetta ei ole tarkoitettu steriloitavaksi. Laitteen sterilointi voi vaurioittaa sitä. 

HUOMIO: muun kuin suositellun liuoksen valinta, liuoksen väärän vahvuuden käyttö tai ultraäänilaitteen 

upottaminen suositusta syvemmälle tai pitemmäksi aikaa voi vaurioittaa laitetta. 

 

Suorita joko alhaisen tason tai korkean tason desinfiointi seuraavien menetelmien mukaisesti. Desinfiointitason 

täytyy vastata aiottua kliinistä käyttöä. On suositeltavaa desinfioida ultraäänilaite korkean tason menetelmällä, jos 

laite koskettaa kliinisissä käyttötilanteissa potilaan limakalvoja, vaurioitunutta ihoa tai tavallista steriiliä kudosta.  

Kaikkiin muihin sovelluksiin suositellaan alhaisen tason desinfiointia, jota suositellaan aina lisätarvikkeille.  

 

7.2.1. Alhaisen tason desinfiointi 
1 .  Puhdista ja kuivaa Biim Ultrasound -ultraäänilaite kohdassa 7.1 annettujen puhdistusohjeiden mukaan. 

VAROITUS: Ultraäänilaite täytyy puhdistaa ja kuivata ennen desinfiointia. Se on välttämätöntä ennen 

desinfiointia, koska muuten laitteen pinnalle jäänyt vesi voi laimentaa Cidex OPA -desinfiointiaineen. 

2 .  Varmista, että Cidex OPA -liuoksen lämpötila on vähintään 73 F (23 C). 

3 .  Pyyhi ultraäänilaite pehmeällä liinalla, joka on kostutettu läpimäräksi Cidex OPA -liuoksella. 

• Vähennä laitteen vaurioitumisriskiä kaatamalla liuosta liinaan eikä ultraäänilaitteeseen.  

• Älä upota akkua nesteeseen tai liota sitä. 

• Noudata aina Cidex OPA -liuoksen hyväksyttyjä pakkausmerkintä- ja laimennusohjeita.  

• Käytä suositeltuja henkilönsuojaimia (esim. käsineitä, nesteitä läpäisemätöntä suojatakkia ja 

suojalaseja), kun käsittelet Cidex OPA -liuosta. 

4 .  Kuivaa ultraäänilaite puhtaalla pehmeällä liinalla tai jätä laite kuivumaan ennen seuraavaa käyttökertaa. 

5 .  Varastoi ja hävitä ylimääräinen Cidex OPA valmisteen ohjeiden mukaisesti. 

6 .  Tutki ultraäänilaite vaurioiden, kuten säröjen, syvien naarmujen, rakoilleiden liitoskohtien, terävien 

reunojen jne. varalta. Jos huomaat tai epäilet tällaisia vaurioita, älä käytä ultraäänilaitetta ja ota yhteyttä 

paikalliseen Biim-edustajaan.  

 

7.2.2. Korkean tason desinfiointi 
1 .  Puhdista ja kuivaa Biim Ultrasound -ultraäänilaite kohdassa 7.1 annettujen puhdistusohjeiden mukaan. 

• Puhdistaminen ja kuivaus on suoritettava edellä annettuja puhdistusohjeita noudattaen. 

2 .  Avaa Cidex OPA valmistajan ohjeiden mukaisesti.  

• Älä käytä Cidex OPA -valmistetta, joka on avattu yli vuorokausi aikaisemmin ja/tai jota on säilytetty 

muussa kuin valmistajan suosittelemassa säilytyslämpötilassa (59–86 F tai 15–30 C).  

• Älä käytä vanhentunutta Cidex OPA -valmistetta.  

3 .  Varmista, että Cidex OPA -liuoksen lämpötila on vähintään 73 F (23 C). 

4 .  Kastele pehmeä liina läpimäräksi Cidex OPA -liuoksella ja pyyhi ultraäänilaite kiinnittäen erityistä 

huomiota linssiin ja kärkikappaleeseen. 

• Älä upota akkua nesteeseen tai liota sitä. 
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• Noudata aina Cidex OPA -liuoksen hyväksyttyjä pakkausmerkintä- ja laimennusohjeita.  

• Käytä suositeltuja henkilönsuojaimia (esim. käsineitä, nesteitä läpäisemätöntä suojatakkia ja 

suojalaseja), kun käsittelet Cidex OPA -liuosta. 

5 .  Jätä ultraäänilaite kuivumaan. 

6 .  Upota ultraäänilaitetta Cidex OPA -liuokseen, kunnes korkeintaan puolet harmaasta kärkikappaleesta on 

liuoksessa alla olevan kuvan mukaisesti.  HUOMAA: Kun laitat ultraäänilaitetta Cidex OPA -liuokseen, 

varmista, että laite pysyy 30–45 kulmassa. Liu'uta laite nesteeseen varmistaen samalla, ettei 

ultraäänilaitteen pinnoille muodostu ilmakuplia. Kun ultraäänilaite on upotettu nesteeseen oikealla 

tavalla eikä sen pinnalla ole ilmakuplia, voit kääntää sen pystyasentoon. Kun laite on nesteessä 

pystyasennossa, pyyhi kaikki nesteeseen upotetut pinnat sormella (käsissä on oltava käsineet). Näin 

varmistetaan, että mahdollisesti jäljelle jääneet ilmakuplat saadaan pois ultraäänilaitteen pinnasta. 

• Ultraäänilaitteen liottamiseen käytettävän astian täytyy olla valmistettu läpinäkyvästä lasista tai Cidex 

OPA -valmisteen kanssa yhteensopivasta muovista, jotta laitteen pintaan mahdollisesti kiinnittyvät 

ilmakuplat voidaan havaita. Jos näet ilmakuplia, pyyhi ne pois edellä mainitulla harsolla, jota on ensin 

liotettu Cidex OPA -liuoksessa. Voit ottaa ultraäänilaitteen tarvittaessa pois Cidex OPA -liuoksesta ja 

upottaa sen sitten uudestaan ohjeiden mukaisesti aloittamalla vaiheesta 4. 

• Ultraäänilaitteen pinnassa olevat ilmakuplat voivat estää korkean tason desinfioinnin. 

• Ultraäänilaitteen upottaminen suositeltua syvemmälle nesteeseen voi vaurioittaa laitetta tai muuttaa 

sen väriä ja mitätöidä takuun. 

• Pidä huolta siitä, ettet upota painikkeita tai akkulokeroa nesteeseen. Älä päästä nesteitä 

akkulokeroon. 

 

7 .  Jätä ultraäänilaitteen kärkikappale Cidex OPA -liuokseen 45 minuutiksi. Varmista, että Cidex OPA -

liuoksen lämpötila on vähintään 73 F (23 C) tämän toimenpiteen aikana. 

• Älä upota ultraäänilaitetta liuokseen kokonaan tai liota koko laitetta siinä. Älä upota akkua 

nesteeseen tai liota sitä. 

• Noudata aina desinfiointiliuoksen hyväksyttyjä pakkausmerkintä- ja laimennusohjeita. 

8 .  Jätä ultraäänilaite kuivumaan. 

1) Käännä ultraäänilaite 
30–45 asteen kulmaan. 

2) Liu'uta laite Cidex OPA -
liuokseen varmistaen samalla, 
ettei laitteen pintaan 
muodostu ilmakuplia. 

3) Aseta laite pystyasentoon. 
Pyyhi ultraäänilaitteen pintaa 
käsineeseen verhotulla 
sormella poistaaksesi 
mahdolliset ilmakuplat. 

Älä upota koko Biim-
ultraäänilaitetta 

nesteeseen. 
 
 

Älä upota nesteeseen yli 
puolta harmaasta 
kärkikappaleesta 

pystysuunnassa mitattuna.  
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9 .  Huuhtele Cidex OPA -liuokseen upotetut osat ultraäänilaitteesta. Noudata liuoksen huuhteluohjeita. 

1 0 .  Pyyhi ultraäänilaite steriilillä liinalla, joka on kostutettu 70-prosenttisella isopropyylialkoholilla. 

Jätä laite sitten kuivumaan.  

1 1 .  Varastoi ja hävitä ylimääräinen Cidex OPA valmisteen ohjeiden mukaisesti. 

1 2 .  Tutki ultraäänilaite vaurioiden, kuten säröjen, syvien naarmujen, rakoilleiden liitoskohtien, 

terävien reunojen jne. varalta. Jos huomaat tai epäilet tällaisia vaurioita, älä käytä ultraäänilaitetta ja ota 

yhteyttä paikalliseen Biim-edustajaan. 
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8. VIANETSINTÄ 

Tämän kohdan tietojen on tarkoitus auttaa korjaamaan mahdolliset ongelmat, joita ilmenee Biim Ultrasound -

järjestelmää käytettäessä. Jos ongelma jatkuu tai sitä ei ole käsitelty tässä kohdassa, hae Biim Ultrasound -

verkkosivustolta paikallisen edustajan yhteystiedot. HUOMAA: jos kuvauksen aikana näkyy varoitus (kuten akun 

alhaisen varaustason varoitus), sen voi kuitata ultraäänilaitteen Pysäytä-painikkeella näyttölaitetta koskettamatta. 

 

Oire Mahdollinen ratkaisu 

Näyttölaite ei käynnisty Varmista, että tabletin tai puhelimen akku on ladattu. 

Huono kuvanlaatu Muuta ultraäänilaitteen paikkaa ja/tai kulmaa. 

Säädä vahvistusta. 

Säädä kuvan resoluutiota. 

Varmista, että kuvan optimointi on asetettu oikein. 

Muuta syvyyttä. 

Käytä hyväksyttyä ultraäänigeeliä tarpeeksi suuri 

määrä. 

Ultraäänilaite ei käynnisty Varmista, että akku on laitettu oikein paikalleen 

akkulokeroon. 

Varmista, että akun varaustaso on riittävä.  

Vaihda tyhjä akku ladattuun akkuun. 

Pidä virtapainiketta painettuna 2 sekunnin ajan 

käynnistäessäsi laitetta. 

Ultraäänilaite ei toimi Käynnistä laite uudestaan. 

Varmista, että akku on laitettu oikein paikalleen 

akkulokeroon. 

Varmista, että akun varaustaso on riittävä.  

Vaihda tyhjä akku ladattuun akkuun. 

Tarkista, että ultraäänilaite on yhdistetty 

näyttölaitteeseen. 

Kuvan keskiviivaa ei näy Mene Käyttöasetuksiin ja varmista, että kuvan 

keskiviiva on otettu käyttöön.  

Tutkimustyyppi on väärä Vaihda tutkimustyyppiä valitsemalla etusivulla 

TUTKIMUSTYYPPI/POTILAS ja siirtymällä 

Tutkimustyyppi-välilehdelle. 

Akku ei lataudu, vaikka se on laitettu laturiin Varmista, että akkulaturi on kytketty toimivaan 

pistorasiaan. 

Ota akku pois laturista ja laita se sitten takaisin. 

Vaihda vanha akku uuteen. 

Akun latausvalo palaa punaisena, kun akku latautuu Ota akku pois laturista ja laita se sitten takaisin. 

Varmista, että akku ja laturi ovat kummatkin 

huoneenlämpöisiä.  

Ota laturi irti pistorasiasta ja kytke se sitten takaisin 

pistorasiaan. 

Vaihda vanha akku uuteen. 

Wi-Fi-salasanaa ei hyväksytä Jos ultraäänilaitteen valo vilkkuu vihreänä, laite on jo 

muodostanut yhteyden toiseen näyttölaitteeseen.  

Sammuta kyseinen näyttölaite.   
Jos yhteydessä oleva näyttölaite on juuri sammutettu, 

sammuta myös ultraäänilaite ja laita se sitten takaisin 

päälle. 

Jos salasana on unohtunut, palauta oletusarvoinen 

salasana painamalla samanaikaisesti ultraäänilaitteen 

virtapainiketta ja kumpaakin syvyyspainiketta. Käytä 

sitten oletusarvoista Wi-Fi-salasanaa ”biimeasy”. 

Ultraäänilaite ei muodosta yhteyttä näyttölaitteeseen Varmista, että näyttölaitteen Wi-Fi on otettu käyttöön. 

Valitse näyttölaitteen asetus- tai Wi-Fi-valikosta Biim 

Ultrasound -ultraäänilaite käytettävissä olevien Wi-Fi-

verkkojen luettelosta. 

Jos ultraäänilaitteen merkkivalo palaa vihreänä, laite 

on muodostanut yhteyden näyttölaitteeseen. Paikanna 

kaikki muut näyttölaitteet, joihin ultraäänilaite saattaisi 

muodostaa yhteyden, ja sammuta kyseiset 

näyttölaitteet tai poista ultraäänilaitteen Wi-Fi-verkon 
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tiedot niiden asetuksista. 

Jos käytät Android-näyttölaitetta, joka tukee 

matkapuhelinyhteyttä, pane näyttölaite offline-tilaan 

samalla, kun Wi-Fi-toiminto on edelleen päällä. 

Biim Ultrasound -sovelluksessa näkyy ultraäänilaitteen 

virheilmoitus 

Käynnistä ultraäänilaite uudestaan. 

Laita ultraäänilaitteen akku uudestaan paikalleen. 

Päivitä Biim Ultrasound -sovellus, jos saatavilla on 

uudempi versio. 

Ota yhteyttä asiakastukeen. 

Biim Ultrasound -sovelluksessa näkyy ilmoitus, että 

ultraäänilaitteen ohjelmisto ei kelpaa 

Päivitä Biim Ultrasound -sovellus. 

Päivitä Biim Ultrasound -ultraäänilaite. 

Biim Ultrasound -sovelluksessa näkyy ilmoitus, että 

ohjelmistopäivitys epäonnistui 

Laita laitteeseen täyteen ladattu akku ja käynnistä 

päivitys uudestaan. 

Näkyy ilmoitus, että ultraäänilaite on uudempi kuin 

Biim Ultrasound -sovellus 

Päivitä Biim Ultrasound -sovellus. 

Biim Ultrasound -sovelluksessa näkyy ilmoitus, että 

ultraäänilaitetta ei tueta 

Tarkasta, että Wi-Fi-yhteys on muodostettu Biim L12-4 -

ultraäänilaitteeseen.  

Päivitä Biim Ultrasound -sovellus, jos saatavilla on 

uudempi versio. 

Biim Ultrasound -sovelluksessa näkyy varoitus, että 

akku on vähissä 

Asenna laitteeseen täyteen ladattu akku. Varmista, että 

se on laitettu hyvin paikalleen ja kiinnitetty 

pidikkeeseen. 

Jos akku kestää yhdellä latauskerralla aiempaa 

vähemmän, vaihda vanha akku uuteen. 

Biim Ultrasound -sovelluksessa näkyy ilmoitus, että 

Wi-Fi-datanopeus on alhainen 

Lyhennä ultraäänilaitteen ja näyttölaitteen välistä 

etäisyyttä. 

Valitse ultraäänilaitteen asetuksista toinen Wi-Fi-

kanava. Paremman kanavan valintaan voidaan käyttää 

KÄYNNISTÄ WI-FI-SKANNAUS -toimintoa, joka on 

kuvattu kohdassa 5.4.6. 

Biim Ultrasound -sovelluksessa näkyy ilmoitus, että 

tallennustilaa on rajoitetusti 

Poista näyttölaitteesta tarpeettomat tiedostot, kuvat ja 

sovellukset. 

Biim Ultrasound -sovelluksessa näkyy ilmoitus, että tätä 

näyttölaitetta ei ole testattu 

Asenna Biim-sovellus tuettuun näyttölaitemalliin, jossa 

on tuettu käyttöjärjestelmäversio. 

Biim Ultrasound -sovelluksessa näkyy ilmoitus, että 

kirjautuminen on lukittu (näin käy, jos käyttäjä on 

yrittänyt kirjautua liian monta kertaa onnistumatta 

siinä) 

Odota, että laitteeseen kirjautuminen on taas käytössä, 

ja yritä uudestaan. 

Potilastietokannan salasanaa ei hyväksytä Varmista, että käytät oikeaa salasanaa. Tälle 

salasanalle ei ole oletusarvoa: käyttäjä määrittää sen 

itse. 

Valitse Potilasasetusten Asetukset-näytöstä NOLLAA 

SALASANA. HUOMIO: tämä poistaa kaikki senhetkiset 

kuvat ja potilastiedot. 

Biim Ultrasound -sovelluksessa näkyy ilmoitus, että 

kuvan päivitys on hidas 

Varmista, että näyttölaite on yksi testatuista 

näyttölaitteista. 

Yhteys ultraäänilaitteeseen katkesi äkillisesti Varmista, että ultraäänilaite ei ole sammunut, koska 

akun varaus on loppunut tai laitetta ei ole käytetty 

vähään aikaan. 

Jos näyttölaite tukee puhelinyhteyttä, varmista, että 

siihen on asennettu SIM-kortti tai että se on offline-

tilassa ja Wi-Fi on otettu käyttöön. Paremman kanavan 

valintaan voidaan käyttää KÄYNNISTÄ WI-FI-SKANNAUS 

-toimintoa, joka on kuvattu kohdassa 5.4.6. 

Näyttölaitteen kosketusnäyttö ei vastaa Puhdista näyttö näyttölaitteen valmistajan ohjeiden 

mukaisesti. Älä käytä, jos näyttölaite ei edelleenkään 

vastaa. 

Biim Ultrasound -sovelluksessa näkyy ilmoitus, että 

ultraäänilaitteen lisenssiä ei löytynyt 

Yhdistä näyttölaite internetiin ja päivitä lisenssi. 

Ultraäänilaitteen akun merkkivalo Biim Ultrasound -

sovelluksessa ei näytä akun varaustilaa  
Varmista, että akku on laitettu kokonaan paikalleen ja 

kiinnitetty akun pidikkeeseen.   

DICOM-tarkistus epäonnistuu tai DICOM-työlistahaku 

epäonnistuu tai lähettäminen DICOM-palvelimeen 

epäonnistuu 

Varmista, että DICOM-asetukset ovat oikeita ja niistä on 

sovittu yhdessä laitoksen DICOM/IT-

järjestelmänvalvojan kanssa. Varmista, että näyttölaite 
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on yhdistetty Wi-Fi-verkkoon, joka tarjoaa pääsyn 

DICOM-palvelimeen. 
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9. HUOLTO JA KORJAUS 

Biim Ultrasound -järjestelmä ei tarvitse säännöllistä huoltoa, järjestelmätarkistuksia tai kalibrointia.  

Ultraäänilaitteessa, akun laturissa ja akussa ei ole huollettavia osia. Jos tarvitset tietoja huollosta tai sinun täytyy 

palauttaa Biim Ultrasound -järjestelmä korjattavaksi, ota yhteyttä Biim Ultrasoundin tekniseen tukeen sivuston 

biimultrasound.com kautta. 

 



Biim Ultrasound -käyttöopas  55 

10. JÄRJESTELMÄN PÄIVITTÄMINEN 

Järjestelmän päivitykset voidaan suorittaa päivittämällä Biim Ultrasound -sovellus Applen App Storen tai Google 

Playn kautta. Kun päivität Biim Ultrasound -sovelluksen, saat myös uusimman ohjelmiston Biim Ultrasound -

ultraäänilaitteelle. 

 

10.1. Biim Ultrasound -sovelluksen päivitys 

Biim Ultrasound -sovelluksen päivitys onnistuu seuraavasti: 

 

1. Muodosta yhteys internetiin näyttölaitteesta, johon sovellus on asennettu. 

2. Jos käytät Apple-näyttölaitetta: 

• Päivitä sovellus Apple Storen kautta. 

3. Jos käytät Samsung-näyttölaitetta: 

• Päivitä sovellus Google Playn kautta. 

10.2. Biim Ultrasound -ultraäänilaitteen päivitys 

Biim Ultrasound -ultraäänilaitteen päivitys onnistuu seuraavasti: 

 

1. Päivitä Biim Ultrasound -sovellus edellä annettujen ohjeiden mukaan. 

2. Muodosta yhteys ultraäänilaitteeseen näyttölaitteesta, johon sovellus on asennettu.  

3. Avaa sovellus. 

4. Valitse ASETUKSET-kuvake. 

5. Valitse Tietoja-kuvake. 

6. Valitse ULTRAÄÄNILAITTEEN PÄIVITYS -toiminto Tietoja-näytöstä. 
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11. TIETOJA HÄVITTÄMISESTÄ 

Kun haluat palauttaa käyttöiän lopun saavuttaneen Biim Ultrasound -järjestelmän kierrätystä varten, ota yhteyttä 

lähimpään Biim Ultrasound -myyntipisteeseen tai jälleenmyyjän toimistoon järjestelmän ostomaassa. 

 

Huomio: Biim Ultrasound -järjestelmässä on irrotettava akku. Hävitä akku paikallisten määräysten mukaisesti. 

Ohjeiden vastainen hävittäminen voi aiheuttaa ympäristöhaittoja. 
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12. KOULUTUS 

VAROITUS: älä käytä tätä laitetta, jos et ole saanut asianmukaisesta koulutusta etkä ymmärrä sen toimintaa ja 

suorituskykyä. 

 

Vaikka tämän käyttöoppaan huolellisen lukemisen ja siinä annettujen tietojen ymmärtämisen pitäisi mahdollistaa 

Biim Ultrasound -järjestelmän turvallinen ja tehokas käyttö, käyttäjille suositellaan myös täydennyskoulutusta.  

Alla on luettelo aiheista, joita laitoksessasi järjestettävässä koulutuksessa tulisi käsitellä (mikäli sovellettavissa). 

 

1. Varoitukset ja varotoimet, ks. kohta 1 

2. Järjestelmän yleiskatsaus, ks. kohta 2 

3. Ultraäänilaite, ks. kohta 3 

a. Yleiskatsaus, mukaan lukien virtapainike ja suunnan merkki 

b. Säätöpainikkeet 

c. Merkkivalot 

d. Akun asentaminen, poisto ja lataaminen 

4. Etusivu, ks. kohta 5 

5. Potilastiedot, ks. kohdat 5.2.2 ja 5.3 

a. Kirjautuminen 

b. Potilastietojen syöttäminen 

c. Potilaan valinta 

6. Valmistelut kuvausta varten, ks. kohta 6.1 

a. Wi-Fi-yhteys 

b. Biim-akkukuvake 

7. Valmistelut steriilejä toimenpiteitä varten, ks. kohta 6.2 

a. Tabletin suojus 

b. Ultraäänilaitteen pidike ja suojus 

8. Perehdyttäminen kuvaukseen, ks. kohta 6.3 

a. Säädinvalikko 

i. Vahvistus 

ii. Syvyys 

b. Syvyyden merkit 

c. Suunnan merkki 

d. Potilaan nimi 

e. Aika ja päivämäärä 

9. Tuotetun kuvan kaappaus, ks. kohta 6.4 

a. Pysäytys ja tallennus 

b. Nauhoitus 

10. Zoomaus, ks. kohta 6.5 

11. Mittaukset, ks. kohta 6.6 

12. Kommentit ja piirtäminen, ks. kohta 6.7 

13. Tutkimuksen lopettaminen, ks. kohta 6.8 

14. Puhdistaminen ja desinfiointi, ks. kohta 7 

15. Ohje, ks. kohta 5.5 

a. Käyttöoppaan käyttö 
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13. AKUSTINEN TEHO 

 

13.1. ALARA-periaate 

Optimointiperiaate (ALARA-periaate, As Low As Reasonably Achievable) on diagnostisten ultraäänilaitteiden 

käyttöä ohjaava periaate. Pätevät ultraäänenkäyttäjät pystyvät määrittämään altistumistason, joka on ”niin 

alhainen kuin on kohtuullisesti mahdollista". Ei ole ennalta määrättyjä sääntöjä, jotka voisivat määrittää kuhunkin 

tilanteeseen sopivan altistumistason. Pätevä käyttäjä määrittää myös optimaalisen käyttötavan, jolla akustinen 

altistuminen voidaan pitää alhaisena ja biologiset vaikutukset mahdollisimman vähäisinä niin, että samalla 

voidaan tuottaa diagnostisia kuvia. Käyttäjän täytyy tuntea ultraäänen suorituskyky, järjestelmän asetukset ja 

säätimet sekä oikeat kuvantamistekniikat perusteellisesti.  

 

Kuvan resoluutioasetus ja syvyysasetus määrittävät Biim-järjestelmän ultraäänisäteen ominaisuudet.  

Käyttötaajuus, penetraatio, resoluutio ja kuvakenttä riippuvat ultraäänilaitteen suorituskyvystä. Pätevän 

ultraäänenkäyttäjän kuvantamistekniikat sekä potilaskohtaiset ominaisuudet määrittävät kuhunkin tutkimukseen 

sopivat järjestelmäasetukset. 

 

Tapaan, jolla pätevä ultraäänenkäyttäjä soveltaa optimointiperiaatetta, vaikuttavat eri muuttujat, kuten potilaan 

kehon koko, akustisen energian heikkeneminen kehossa ja ultraäänelle altistumisen aika. Altistumisaika on 

erityisen tärkeä, koska pätevä käyttäjä voi säädellä sitä, miten pitkään järjestelmä aktiivisesti kuvaa. Kyky 

rajoittaa altistumisaikaa tukee optimointiperiaatetta. 

13.2. ALARA-periaatteen soveltaminen 

Optimointiperiaate tarkoittaa, että ultraäänen käyttö rajoitetaan tilanteisiin, joissa se on lääketieteellisesti 

välttämätöntä. Potilas myös altistetaan mahdollisimman pienelle ultraääniteholle niin lyhyen ajan kuin 

hyväksyttävien diagnostisten kuvien tuottamiseksi on tarpeen. Vaikka käyttäjä ei voi suoraan säätää akustista 

tehoa, käyttäjä voi säädellä sitä epäsuorasti muuttamalla kuvan resoluutiota ja syvyyttä.  

 

Jos laitteessa ilmenee toimintahäiriö, järjestelmässä on korvaavia sisäisiä säätimiä, jotka rajoittavat anturin 

tehoa. Järjestelmä rajoittaa tehoa valvomalla ja rajoittamalla anturin kokonaisvirtaa ja jännitteen jakoa anturiin. 

13.3. Suorat ja epäsuorat säätimet ja vastaanoton säätimet 

Järjestelmän säätimet jaetaan akustisen tehon perusteella kolmeen pääluokkaan: tehoon suoraan vaikuttaviin 

säätimiin, tehoon epäsuorasti vaikuttaviin säätimiin sekä vastaanoton säätimiin. 

 

13.3.1. Suorat säätimet 
Järjestelmässä ei ole käyttäjän hallittavissa olevia suoria tehosäätimiä, mutta järjestelmä on suunniteltu 

säätämään teho automaattisesti sellaiseksi, että tuloksena on hyväksyttävä kuvanlaatu ja akustiset ja lämpötila-

arvot pysyvät asianmukaisten rajojen sisällä. Vaikka käyttäjä ei voi suoraan säätää tehoa, ultraäänikuvauksen 

tekijä voi muuttaa altistumisaikaa ja kuvantamistekniikkaa optimointiperiaatetta noudattaakseen. 

 

Biim-ultraäänilaite ei ylitä seuraavia arvoja: ISPTA (spatiaalinen huippu, intensiteetin aikakeskiarvo) 720 mW/cm2, 

mekaaninen indeksi (MI) 1,0 ja terminen indeksi (TI) 1,0. 

 

13.3.2. Epäsuorat säätimet 
Tehoon epäsuorasti vaikuttavia säätimiä ovat kuvan resoluutiosäädin, syvyyden säädin ja pysäytystoiminto.  

Kuvan resoluutio- ja syvyyssäätimet määrittävät ultraäänisäteen ominaisuudet. Järjestelmässä oleva 

pysäytystoiminto pysäyttää akustisen tehon tuotannon mutta mahdollistaa aiemmin kaapattujen kuvien 

selaamisen.  

 

Yleisesti ottaen syvyyden kasvattaminen kasvattaa akustista tehoa ja resoluutioasetus tuottaa alhaisimman 

mahdollisen akustisen tehon. 
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13.3.3. Vastaanoton säätimet 
Vahvistuksen säädin ja kuvan optimoinnin säädin ovat vastaanoton säätimiä. Vastaanoton säätimet eivät vaikuta 

akustiseen tehoon, ja niitä täytyy käyttää ennen kaikkea kuvan optimointiin. 

 

13.4. Ultraäänilaitteen pinnan lämpötilan nousu 

 

Tässä kohdassa analysoidaan L12-4-ultraäänilaitteen lämpötilan nousua ympäristölämpötilaan verrattuna sekä 

simuloiduissa testitilanteissa että tilanteissa, joissa ultraäänilaite ei kosketa mitään (sitä ympäröi vain ilma).  

Kaikki lämpötilamittaukset suoritettiin IEC 60601-2-37 -standardin mukaisesti (International Electrotechnical 

Commission: ”Turvallisuuden erityisvaatimukset ultraäänidiagnostiikka- ja -valvontalaitteille”).  

 

Mittauksiin liittyy kaksi pääasiallista epävarmuuden lähdettä: ”Tyyppi A” (johtuu epävarmuuden 

arviointimenetelmistä, jotka perustuvat havaintosarjan tilastotieteelliseen analysointiin) ja ”Tyyppi B” (johtuu 

epävarmuuden arviointimenetelmistä, jotka perustuvat muihin menetelmiin kuin havaintosarjan tilastolliseen 

analysointiin). Tähän raporttiin liittyen ryhdyttiin useisiin toimenpiteisiin mittausepävarmuuden arvioimiseksi ja 

vähentämiseksi. 

 

Mittaukseen käytetyissä laitteissa (termoparit, kaappauskortit) oli systemaattisia virheitä, jotka liittyivät niiden 

käyttöön ja johtuivat joko kalibroinnin epävarmuudesta tai rakenteen rajoituksista. Ne on lueteltu alla, eikä niihin 

liitetty tilastotieteellistä analyysiä: siksi ne ovat Tyypin B epävarmuuksia.  

 

Testattava laite mitattiin useaan kertaan monia yksittäisiä näytteitä hyödyntäen, ja näiden tietojen 

tilastotieteellinen analyysi tuotti Tyypin A mittausepävarmuuden arvion. Yhteenveto kyseisistä parametreistä on 

tämän kohdan lopussa olevassa taulukossa.  

 

Riippumatta siitä, ovatko mittausepävarmuuden lähteet satunnaisia vai systemaattisia (muodollisemmin Tyyppi 

A:ta vai Tyyppi B:tä), tyypit yhdistämällä voidaan tuottaa mittausepävarmuuden yleisarviointi. Alla esitetty Tyypin B 

epävarmuuksien analyysi täytyy yhdistää tilastotieteellisesti tuotettuihin Tyypin A mittauksiin ottamalla virheiden 

neliösummasta neliöjuuri (root-sum-square, RSS).  

 

Mittausepävarmuudet (Tyyppi B) määritettiin seuraavasti:  

 

1. Termoparien mittauksen kalibrointitarkkuus:  ±0,4 C  

 

Tarkkuuden spesifikaation tuotti kalibroinnin suorittaja mittaamalla yli 0 C:n lämpötiloja Tyypin T termoparilla.  

 

2. Ympäristön/testikohteen lämpötilavaihtelu:  ±0,32 C  

 

Ympäristön lämpötilan vaihtelussa pahimman tapauksen keskihajonta oli 0,32 C mittausten aikana. Kyseisen 

vaihtelun vaikutuksen odotetaan olevan paljon vähemmän kuin vaihtelu itse, mutta sitä on silti vaikea arvioida.  

Ympäristön vaihtelun täysi vaihteluväli on sisällytetty epävarmuuteen varovaisena arviona. 

 

Koska kaikki edellä mainitut virheiden lähteet ovat toisistaan riippumattomia, ne voidaan yhdistää RSS-

menetelmällä. Tuloksena saadaan Tyypin B:n epävarmuuden summa, joka on ±0,51 C. Nämä arviot perustuvat 

tasajakaumaan. Tämä arvo jaetaan 3:n neliöjuurella ja yhdistetään RSS-menetelmällä Tyypin A (oletettu 

normaalijakauma) epävarmuusarvojen kanssa. Tuloksena on σTyyppi B = 0,30 C.  

 

Yhteenveto kunkin mittauksen tilastotieteellisistä ylärajoista on seuraavassa taulukossa: 

 
Lämpötilan nousu Tyypin B 

epävarmuus 

(C) 

Yhdistetty 

epävarmuus 

(C) 

3 näytteen 

K 

Lämpötilan 

nousun 

yläraja (C) 

Keskiarvo 

(C) 

 Keskihajonta 

(C) 

Ilmassa 1,42 0,12 0,30 0,32 4,26 2,80 

Simuloidussa 

käytössä 

0,05 0,02 0,30 0,32 4,26 1,33 
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13.5. Akustisen tehon mittaukset 

Tässä kohdassa esitetään Biim L12-4 -ultraäänilaitteen akustisen tehon taulukko. Kaikki akustisen tehon 

mittaukset suoritettiin yhdenmukaisesti seuraavien kanssa: standardi IEC 60601-2-37 (International 

Electrotechnical Commission: ”Requirements for the Declaration of the Acoustic Output of Medical Diagnostic 

Ultrasonic Equipment”) ja asiaankuuluvat mittausmenetelmät NEMAN:n (National Electrical Manufacturers 

Association) julkaisuissa ”Acoustic Output Measurement Standard for Diagnostic Ultrasound Equipment” UD-2 ja 

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

Equipment” UD-3.  

 

Oheen on liitetty Raidan 3 raporttitaulukko, jossa on yhteenveto testatuista ultraäänilaitteista saaduista 

akustisista tiedoista. Tilastotietotaulukossa on ilmoitettu ultraäänilaitteen pahimman tapauksen indeksit ja 

käyttöolosuhteet, jotka täytyy raportoida.  Taulukossa olevat arvot ovat kolmen mitatun tyypillisen näytteen 

keskiarvo. 

 

Mekaaninen ja terminen indeksi eivät ylittäneet arvoa 1,0 missään olosuhteissa ultraäänilaitetta käytettäessä.  

Seuraavassa on annettu Raidan 3 yhteenvetotaulukko sellaisenaan FDA:n ohjeiden mukaisesti, koska 

yksityiskohtaisempia taulukoita ei vaadita. Yksityiskohtaiset, käyttötilalle spesifiset taulukot annetaan silti 

tiedoksi. 
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Raidan 3 raporttitaulukko 

 

Ultraäänilaitteen malli:      L 12-4  Käyttötila: B-tila   

Indeksimerkintä MI 

TIS TIB 

TIC 
Kuvaus 

Ei-kuvaus Ei-
kuvaus 

Aaprt1 cm2 Aaprt1 cm2 

Enimmäisindeksiarvo 0,552 0,0263 - - - # 

Liittyvä akustinen 
parametri 

pr.3 (MPa) 1,13      

W0 (mW)  1,32 -  - # 

Min of [W.3(Z1), ITA.3(Z1)] (mW)    -   

Z1 (cm)    -   

Zbp (cm)    -   

Zbp (cm) 0,995    -  

deq(Zsp) (cm)     -  

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

Dim of Aaprt X (cm)  3,80    # 

Y (cm)  1,30 - - - # 

Muita tietoja 

PD (s) 0,605      

PRF (Hz) 1 130      

pr @ PIImax (MPa) 1,31      

deq @ PIImax (cm)     -  

Polttoväli FLx 
(cm) 

 
2,00 - -   

FLy 
(cm) 

 
2,00 - -   

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

Käyttöolosuhteet, 
säädöt 

Esiasetus 9: fokus 20 mm,  
4,167 MHz, kaksi sykliä 

✓ ✓     

      

      

      

Huomautus 1: Tietoja ei tarvitse antaa TIS (Thermal Index for soft tissue) -formuloinneista, jotka eivät tuota kyseisen 

tilan TIS-maksimiarvoa. 

Huomautus 2: TIC (Thermal Index for cranial bone) -tietoja ei tarvitse antaa mistään ANTURIKOKOONPANOSTA, 

jota ei ole tarkoitettu transkraniaaliseen tai neonataaliseen kefaaliseen käyttöön. 

Huomautus 3: MI- ja TI-tietoja ei tarvitse antaa, jos laitteisto täyttää molempien poikkeuslausekkeiden ehdot, jotka on 

annettu kohdissa 51.2 aa) ja 51.2 dd). 

(a) Käyttötarkoitus ei kata kefaalista käyttöä, joten TIC-arvoa ei ole laskettu. 

# Ei raportoituja tietoja. 

 

  
 

Mitatuista akustisista tiedoista tehtiin tilastotieteellinen analyysi tehon ylärajojen tutkimiseksi. Analyysin pohjana 

käytettiin yksitahoisen sietorajan lähestymistapaa. Spatiaalisen huipun, intensiteetin aikakeskiarvon ja 

mekaanisen indeksin keskiarvot ja keskihajonnat löydettiin, ja tehon ylärajat laskettiin seuraavalla kaavalla: 

 

 𝑋=�̅�+K𝜎𝑥 

 

siinä X on tehon parametrin yläraja, �̅� on mitatun tehon parametrin keskiarvo, 𝜎𝑥 on mitatun tehon parametrin 

keskihajonta ja K on kerroin. 
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Akustisen mittauksen tilastotietotaulukko 

 

Tila: B-tila 

Ultraäänilaite: L12-4 

 
MI 

(dimensioton) 

ISPTA.3 

(mW/cm2) 

Näytteen koko 3 3 

K 4,258 4,258 

Keskiarvo 0,552 2,95 

Keskihajonta 0,0285 0,366 

Raja 0,674 4,50 
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14. TEKNISET TIEDOT 

14.1. Fyysiset mitat ja paino 

Ultraäänilaitteen paino (akun kanssa)  210 grammaa 

Ultraäänilaitteen pituus    151 mm 

Ultraäänilaitteen leveys    58 mm 

Ultraäänilaitteen korkeus    41 mm 

14.2. Ympäristöä koskevat rajat 

Käyttöympäristö 

10–30 ᵒC 

5–90 %:n suhteellinen kosteus, kondensoitumaton 

 

Säilytysympäristö, kun laite ei ole käytössä 

-20...+60 ᵒC 

5–95 %:n suhteellinen kosteus, kondensoitumaton 

14.3. Sähkökäyttöinen akun laturi 

Akun laturin johdon virransyöttö:   100–240 V AC, 50/60 Hz 

14.4. Akun tiedot 

Tyyppi:   litiumioni 

Nimellisarvot:  3,70 V, 2 000 mAh, 7,4 Wh 

14.5. Sähköturvallisuus 

Biim Ultrasound -ultraäänilaite on arvioitu, testattu ja todettu yhdenmukaiseksi seuraavien kansainvälisten 

turvastandardien soveltuvien vaatimusten kanssa: 

• IEC 60601-1, Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet – Osa 1: Yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja olennaiselle 

suorituskyvylle. 

o Sisäinen virtalähde 

o Tyypin BF liityntäosa (ultraäänilaitteen harmaa kärkikappale)  

• IEC 60601-2-37, Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet – Osa 2-37: Turvallisuuden erityisvaatimukset 

ultraäänidiagnostiikka- ja -valvontalaitteille 

• IEC 60601-1-2, Sähkökäyttöiset lääkintälaitteet – Osa 1-2: Yleiset vaatimukset turvallisuudelle ja 

olennaiselle suorituskyvylle – Täydentävä standardi: Sähkömagneettinen yhteensopivuus – Vaatimukset 

ja testit 

• IEC 60529, Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi) 

 

Biim-järjestelmä ei ole yhteensopiva ympäristöjen kanssa, joissa käytetään ilmaa, happea tai ilokaasua sisältäviä, 

helposti syttyviä anestesiaseoksia. Se ei sovi käytettäväksi syttyvien anestesia-aineiden läheisyydessä. 

14.6. Mittaustarkkuus 

Biim-järjestelmä pystyy mittaamaan esimerkiksi etäisyyden, läpimitan ja kehän. Lääkäri voi arvioida 

mittaustulokset muiden kliinisten tietojen ohella.  

 

Alla esitetyt mittaustarkkuudet eivät sisällä akustisten poikkeavuuksien aiheuttamia virheitä. 
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2D-mittaus                         Järjestelmän tarkkuus     

Aksiaalinen etäisyys < +/- 5 % mitatusta etäisyydestä  +/- 1 mm 

Lateraalinen etäisyys < +/- 5 % mitatusta etäisyydestä  +/- 1 mm 

Kehä < +/- 5 % mitatusta etäisyydestä  +/- 1 mm 

 

 

Seuraavassa on lueteltu mittausvirheiden lähteitä: 

 

• Mekaanisten osien variaatiot. Ne ovat tavallisesti poikkeamavirheitä, jotka johtuvat osien 

kokovariaatioista nimellisarvoihin verrattuna. 

• Tiedonkeruuvirheet. Niihin sisältyvät virheet, jotka johtuvat näytteenottotaajuusvirheistä ja 

signaalinkäsittelyvirheistä. 

• Näyttömuodon virheet. Niihin sisältyvät kuvan muunnosvirheet, pyöristysvirheet ja käytetyn näytön 

pikseliresoluutiosta johtuvat virheet. 

14.7. Bioyhteensopivuus 

Potilasta koskettavat materiaalit on validoitu yhdenmukaisiksi seuraavan standardin vaatimusten kanssa: 

• ISO 10993-1, Terveydenhuollon laitteiden ja tarvikkeiden biologinen arviointi – Osa 1: Arviointi ja testaus 

riskinhallintajärjestelmän puitteissa 

14.8. Nesteiden sisäänpääsyä koskeva luokitus 

Biim-ultraäänilaitteen kaikki osat akkulokeroluukun aluetta lukuun ottamatta on testattu nesteiden sisäänpääsyä 

koskevan PIX1-luokituksen mukaisesti. Ultraäänilaitetta ei saa upottaa nesteeseen kokonaan eikä nesteitä saa 

ruiskuttaa suoraan sen päälle.  

 

Biim-ultraäänilaitteen linssi ja kärkikappale on suunniteltu IPX7-luokituksen mukaisiksi, ja ne voidaan upottaa 

lyhytaikaisesti osittain nesteeseen niin, että ultraäänilaitteen harmaan kärkikappaleen yläosa ei uppoa 

nesteeseen. 

14.9. Langaton tiedonsiirto 

Biim Ultrasound -järjestelmässä on standardin IEEE 802.11 b/g/n lähetin-vastaanotin, joka tuottaa langattoman 

Ethernet-yhteyden Biim Ultrasound -ultraäänilaitteeseen, DICOM-palvelimiin ja verkon tietokoneisiin.   

Ultraäänilaitteessa on IEEE 802.11 -lähetin, joka hyödyntää ISM-taajuuskaistoja 2,412–2,484 GHz.  Se käyttää 

sisäistä lähetintä. 

 

Sisäinen lähetin hyödyntää kahta erilaista lähetysmenetelmää: 

• IEEE 802.11b ja Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), maksimi 13 dBm +/- 2,0 dBm @ 11 Mbps 

• IEEE 802.11g ja Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), maksimi 11 dBm +/- 2,0 dBm @ 54 

Mbps. 

 

Langaton tiedonsiirtoyhteys ultraäänilaitteen ja näyttölaitteen välillä on suora kahdenvälinen yhteys.  

Ultraäänilaitteeseen voi yhdistää vain yhden näyttölaitteen kerralla. Siksi Quality of Service (QoS) -asetuksia ei 

tarvita. 

 

Ultraäänilaitteen ja näyttölaitteen välinen käyttöetäisyys voi olla yli 15 metriä. Silti ympäristöolosuhteet, esteet ja 

samalla taajuudella olevat muut säteilyn lähteet voivat vähentää laitteen tehokasta toiminta-aluetta. Biim 

suosittelee tyypilliseksi toiminta-alueeksi korkeintaan 1,8:aa metriä laitteen tasaisen suorituskyvyn takaamiseksi. 

Näin käyttäjä pystyy myös käyttämään näyttölaitetta tehokkaasti ultraäänilaitetta pidellessään. 
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14.10. Sähkömagneettinen yhteensopivuus 

14.10.1. Säteilevät päästöt 

 

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettiset päästöt 

Biim Ultrasound -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritetyssä sähkömagneettisessa 

ympäristössä. Järjestelmän hankkijan tai käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään sellaisessa 

ympäristössä. 

Päästötesti Vaatimustenmukaisuus Sähkömagneettinen ympäristö – ohjeet 

Radiotaajuuspäästöt CISPR 11 Ryhmä 1 

Luokka A 

Biim Ultrasound -järjestelmän on tuotettava 

sähkömagneettista energiaa voidakseen toimia 

käyttötarkoituksensa mukaan. Energia voi 

vaikuttaa lähellä oleviin elektroniikkalaitteisiin. 

Harmoniset päästöt  

IEC 610003-2 

Ei sovellettavissa Akulla toimiva laite 

Jännitevaihtelut/välkyntä 

IEC 61000-3-3 

Ei sovellettavissa Akulla toimiva laite 

 

 

14.10.2. Sähkömagneettisten häiriöiden sieto 
 

Ohjeet ja valmistajan ilmoitus – sähkömagneettisten häiriöiden sieto 

Biim Ultrasound -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi jäljempänä määritetyssä sähkömagneettisessa 

ympäristössä. Järjestelmän hankkijan tai käyttäjän on varmistettava, että sitä käytetään sellaisessa 

ympäristössä. 

Häiriönsietotesti IEC 60601:n 

testitaso 

Vaatimustenmukaisuustaso Sähkömagneettinen ympäristö – 
ohjeet 

Sähköstaattiset 

purkaukset (ESD) 

IEC 60601-4-2 

±8 kV kontakti 

±15 kV ilma 

±8 kV kontakti 

±15 kV ilma 

Lattioiden on oltava puuta, 

betonia tai keraamista laattaa.  

Jos lattiapinnoite on synteettistä 

materiaalia, ilman suhteellisen 

kosteuden on oltava vähintään 

30 %. 

Nopeat 

transientit/purskeet 

IEC 61000-4-4 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Akulla toimiva laite 

Syöksyaalto  

IEC 61000-4-5 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Akulla toimiva laite 

Virransyöttöjohtojen 

jännitekuopat, lyhyet 

katkokset ja 

jännitevaihtelut 

IEC 61000-4-11 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa Akulla toimiva laite 

Verkkotaajuuden  

(50/60 Hz) 

magneettikenttä 

IEC 61000-4-8 

30 A/m 30 A/m Verkkotaajuuden 

magneettikenttien voimakkuuden 

on vastattava tavanomaiselle 

kaupalliselle tai 

sairaalaympäristölle ominaista 

voimakkuutta. 

Johtuva radiotaajuus 

IEC 61000-4-6 

Ei sovellettavissa Ei sovellettavissa  Ultraäänilaitteessa ei käytetä 

johtoja. 

Säteilevä radiotaajuus 

IEC 61000-4-3 
3 V/m 

80 MHz – 2,7 GHz 

3 V/m Siirrettäviä ja kannettavia 

radioviestintälaitteita ei saa 

käyttää Biim Ultrasound -

järjestelmän minkään osan 

lähellä. Suositeltava 

vähimmäisetäisyys voidaan 

laskea yhtälön avulla laitteen 

lähettimen taajuuden perusteella. 

Suositeltava etäisyys: 
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d = 1,2 √(P) 

d = 1,2 √(P) 80–800 MHz 

d = 2,3 √(P) 800 MHz – 2,7 GHz 

jossa P on lähettimen valmistajan 

ilmoittama suurin 

nimellislähtöteho watteina (W) ja 

d on suositeltava etäisyys 

metreinä (m). 

Kiinteiden 

radiotaajuuslähettimien 

kenttävoimakkuuksien on 

sähkömagneettisen kartoituksen 

perusteellaa oltava vähäisempiä 

kuin kunkin taajuusalueen 

vaatimustenmukaisuustaso.b 

Seuraavalla merkillä 

varustettujen laitteiden lähellä voi 

esiintyä häiriöitä:  

 

HUOMAUTUS 1 – 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuudella pätee korkeampaa taajuusaluetta vastaava etäisyys. 

HUOMAUTUS 2 – Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin. Sähkömagneettisen säteilyn 

leviämiseen vaikuttaa rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastus. 
a Kiinteiden lähettimien, kuten radiopuhelinten (matka-/langattomien puhelinten) ja kannettavien radioiden, 

amatööriradio-, AM- ja FM-radiolähetysten ja TV-lähetysten tukiasemien kenttävoimakkuuksia ei voida 

teoreettisesti ennustaa tarkasti. Kiinteiden radiotaajuisten lähettimien aiheuttaman sähkömagneettisen 

ympäristön arvioimiseksi kannattaa harkita sähkömagneettista kartoitusta. Jos mitattu kenttävoimakkuus Biim 

Ultrasound -järjestelmän käyttöympäristössä ylittää edellä mainitun sovellettavan RF-

vaatimustenmukaisuustason, järjestelmää on tarkkailtava normaalin toiminnan varmistamiseksi. Jos toiminnassa 

havaitaan poikkeavuuksia, lisätoimet voivat olla tarpeen. Järjestelmää voidaan esimerkiksi kääntää toiseen 

suuntaan tai se voidaan siirtää toiseen paikkaan. 
b Taajuusalueelle 150 kHz – 80 MHz kenttävoimakkuuksien tulee olla alle 3 V/m. 

14.11. Etäisyys 

Biim Ultrasound -järjestelmä on tarkoitettu käytettäväksi sellaisessa sähkömagneettisessa ympäristössä, jossa 

säteilevät radiotaajuushäiriöt ovat hallinnassa. Järjestelmän käyttäjä voi auttaa estämään sähkömagneettiset 

häiriöt pitämällä siirrettävien, kannettavien tai kiinteiden radiotaajuisten (RF) viestintälaitteiden (lähettimien) ja 

järjestelmän välisen etäisyyden jäljempien suositusten mukaisena viestintälaitteen enimmäislähtötehon 

mukaisesti.  

Siirrettävien ja kannettavien RF-viestintälaitteiden ja Biim Ultrasound -järjestelmän 
suositeltavat etäisyydet 

Lähettimen suurin 
nimellislähtöteho 

wattia (W) 

Etäisyys lähettimen taajuuden perusteella  

metriä (m) 

150 kHz – 80 MHz 

d = 1,2 √(P) 

80–800 MHz 

d = 1,2 √(P) 

800 kHz – 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 

Jos lähettimen enimmäislähtötehoa ei ole mainittu yllä olevassa taulukossa, suositeltava etäisyys d metreinä (m) 
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voidaan määrittää lähettimen taajuuteen perustuvalla yhtälöllä, jossa P on lähettimen valmistajan ilmoittama 

suurin nimellislähtöteho watteina (W). 

HUOMAUTUS 1 – 80 MHz:n ja 800 MHz:n taajuudella pätee korkeampaa taajuusaluetta vastaava etäisyys. 

HUOMAUTUS 2 – Nämä ohjeet eivät välttämättä sovellu kaikkiin tilanteisiin.  Sähkömagneettisen säteilyn 

leviämiseen vaikuttaa rakenteiden, esineiden ja ihmisten aiheuttama absorptio ja heijastus. 

14.12. Yhdenmukaisuus määräysten kanssa 

Tähän tuotteeseen tehdyt muutokset, joita Biim ei ole nimenomaisesti hyväksynyt, voivat mitätöidä käyttäjän 

oikeuden käyttää laitetta. Tämä laite on yhdenmukainen seuraavien kanssa: FCC:n sääntöjen osa 15 ja Industry 

Canada Radio Standard RSS-210. Käyttöön sovelletaan seuraavaa kahta ehtoa: 

1. tämä laite ei välttämättä tuota häiriöitä 

2. tämän laitteen on hyväksyttävä mahdollisesti vastaanotetut häiriöt, mukaan lukien epätoivottua 

toimintaa aiheuttavat häiriöt. 

Tämä laite tuottaa, käyttää ja voi säteillä radiotaajuista energiaa, ja se voi aiheuttaa radioliikenteeseen haitallisia 

häiriöitä, jos sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaan. Mitään takuita ei kuitenkaan anneta, etteikö häiriöitä 

voisi esiintyä tietyissä kokoonpanoissa. Jos laite häiritsee radio- tai televisiovastaanottoa (mikä voidaan havaita 

sammuttamalla laite ja laittamalla se taas päälle), yritä poistaa häiriö yhdellä tai useammalla seuraavassa 

luetellulla toimenpiteellä: 

• Käännä vastaanottoantenni toiseen suuntaan tai vaihda sen paikkaa. 

• Lisää laitteen ja vastaanottimen välistä etäisyyttä. 

• Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen RF-teknikkoon apua varten. 
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HUOMIO: Yhdysvaltain liittovaltion lain rajoitusten mukaan tätä laitetta voi myydä vain lääkäri tai lääkärin 

määräyksestä. 

 

Näiden ohjeiden julkaisemis- tai muutospäivämäärä on annettu käyttäjän tiedoksi. Jos ohjeiden julkaisemis- tai 

muutospäivästä on kulunut kaksi vuotta ennen laitteen käyttöä, ota yhteyttä Biim Ultrasound AS:ään 

tarkastaaksesi, onko saatavilla muita tuotetietoja. 

 

Tämä opas koskee seuraavia Biim Ultrasound -ultraäänilaitteita: 

 P001000 
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