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Wskazówki obsługi — informacje
Wskazówki obsługi zawierają informacje wyjaśniające niektóre reakcje oprogramowania, które
mogą być nieprawidłowo rozumiane lub powodować trudności w obsłudze. Należy przeczytać
wskazówki obsługi i przechowywać kopię w celach referencyjnych. W razie potrzeby niniejsze
Wskazówki obsługi należy umieścić w pobliżu stacji roboczej.

Informacje na etykiecie
W dokumentacji ośrodka należy zachować dokument Quick Start Guide (Skrócony przewodnik
startowy) dołączony do przesyłki; zawiera on informacje znajdujące się na etykiecie systemu
ultrasonograficznego Lumify.

Przeprowadzanie badania
•

Po ustawieniu głębokości mniejszej niż 3 cm podczas stosowania głowicy L12-4 system
przybliża obraz i niektóre jego części mogą nie być widoczne. Aby wyświetlić cały obraz,
należy zsunąć dwa palce.

•

W przypadku przeciągnięcia kursora pomiarowego poza obszar obrazu kursor może zniknąć.
W celu przywrócenia pozycji kursora należy wykonać jedną z następujących czynności:
–

W trybie 2D dotknąć pozycji Measure
Measure

–

, Clear All

i ponownie dodać pomiar Ellipse lub Distance.

W trybie M-Mode dotknąć pozycji Measure
Measure

, a następnie pozycji

, a następnie ponownie pozycji

.

Przegląd
W przypadku obracania urządzenia podczas wybierania ustawień w oknie dialogowym Add New
Destination lub podczas edytowania miejsca docelowego eksportu system nie zapisze wybranych
ustawień. Aby uniknąć takiej sytuacji, nie należy obracać urządzenia podczas dodawania lub
edytowania miejsc docelowych eksportu.

Głowice
Modele T710 i T810 tabletu Samsung S2 są zgodne z głowicami C5-2 oraz L12-4, ale nie z głowicą
S4-1. Nowsze modele tabletów, T713 i T813, są w pełni zgodne z głowicą S4-1.
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Zmiany informacji dla użytkownika
Następujące części zastępują lub uzupełniają informacje zawarte w najnowszej wersji
Podręcznika użytkownika systemu ultrasonograficznego Lumify.

Przeczytać w pierwszej kolejności
Temat „Elementy informacji dla użytkownika” powinien zawierać poniższe informacje:
•

Czyszczenie i konserwacja systemów ultrasonograficznych i głowic: dostarczony zarówno
z urządzeniem, jak i na dysku CD. Zawiera opis procedur konserwacji i czyszczenia głowic.

•

Środki dezynfekcyjne i roztwory czyszczące do systemów ultrasonograficznych i głowic:
dostarczony zarówno z urządzeniem, jak i na dysku CD. Zawiera informacje dotyczące
produktów do czyszczenia i dezynfekcji, które są zgodne z głowicami.

Przegląd systemu
W temacie „Ustawienia systemu” powinno pojawić się poniższe dodatkowe ustawienie:
Nazwa

Opis

Cardiac Image Orientation

Umożliwia odwrócenie orientacji obrazu w prawo/w lewo w zestawie ustawień
Cardiac. Aby odwrócić orientację obrazu w prawo/w lewo, należy wybrać opcję
Cardiac L/R Invert.

Posługiwanie się systemem
W temacie „Używanie aparatu fotograficznego urządzenia jako skanera kodu kreskowego”
krok 4a powinien brzmieć następująco:
Wpisać nazwę opisującą konfigurację kodu kreskowego i dotknąć pozycji Continue.
Aplikacja Lumify wyświetli pola informacji o pacjencie z kodu kreskowego.

Przeprowadzanie badania
W temacie „Posługiwanie się trybem M-Mode” krok 5 powinien brzmieć następująco:
Aby przeglądać ślad trybu M-Mode, dotknąć ikony
w celu przewijania do przodu lub do tyłu.

i przeciągać linię pętli czasu

Przegląd
•

W temacie „Konfigurowanie miejsc docelowych eksportu” krok 7 powinien brzmieć
następująco:
Aby określić domyślne miejsce docelowe eksportu, wybrać pozycję z menu Upon
Exam Completion, Automatically Export Loops and Images To.

•

W temacie „Włączanie zapisu w dzienniku DICOM” krok 3 powinien brzmieć następująco:
Aby wyświetlić dzienniki, dotknąć pozycji View Logs From [Date and Time].
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