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1 Úvod 

1.1 Jak používat tuto uživatelskou příručku 

Tato uživatelská příručka je manuálem pro provozovatele systému. V této 

příručce se předpokládá, že obsluha je profesionální a vyškolený uživatel, 

který již má dostatečné znalosti pro bezpečnou obsluhu zařízení. 

Předpokládá se také, že uživatel má dostatečné znalosti o operačním 

systému (Windows), aby mohl správně používat příslušné nástroje 

operačního systému. 

MobileUS zpřístupňuje snímky pořízené externími ultrazvukovými 

zařízeními pomocí snímacího zařízení a umožňuje další použití těchto dat 

pro diagnostiku a léčbu. Proto MobileUS kombinuje snímky s informacemi 

převzatými ze sledovacích systémů. 

Než začnete systém používat, pečlivě si prostudujte tuto příručku. Správné 

fungování přístroje a softwaru lze zaručit pouze tehdy, pokud jsou dodrženy 

pokyny v této příručce. 

1.1.1 Výrobce 

MobileUS vyrábí společnost 

Medcom Gesellschaft für medizinische Bildverarbeitung mbh 

Dolivostr. 11 

Darmstadt, Německo 

1.1.2 Související dokumenty 

Název REF 

Servisní příručka MobileUS  MC.5052.MAN.002 

Instalační pokyny MobileUS 2.2 MC.5052.MAN.003 
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1.2 Předpokládané použití 

MobileUS je ultrazvuková zobrazovací hardwarová a softwarová jednotka 

určená k zobrazování a dalšímu použití 3D orientovaných ultrazvukových 

snímků pro diagnostiku a léčbu. 

1.3 Kompatibilní zařízení 

1.3.1 Kompatibilita s ultrazvukovými systémy  

Jakékoliv UZ zařízení poskytující snímky pomocí následujících rozhraní: 

• digitální video signály (DVI-D, kompatibilní s HDMI pomocí 

adaptéru) 

• analogové video signály (DVI-A, kompatibilní s VGA pomocí 

adaptéru) 

• kompozitní video nebo s-video (vyžaduje propojovací kabel) 

• BK-LINK (TCP/IP verze OEM rozhraní) 

1.3.2 Kompatibilita s polohovacími systémy  

• skupina produktů NDI 3D Guidance (driveBAY a trakSTAR) 

• skupina produktů NDI Polaris (Spectra a Vicra) 

• GfM Microstepper MST 050, MST 070, MST 100, MST 150 

a MST 200 včetně sledování pozice a úhlu  

• SPI encoder a mover 

• CIVCO stepper EXII a EX³ sledování pozice a úhlu  

1.4 Přehled zkratek  

UZ ultrazvuk 

Sektor UZ sektor poskytující snímek, biplanární sonda sestává ze dvou sektorů 

Ctrl Klávesa CTRL 

Alt Klávesa ALT 

LTM levé tlačítko myši 

PTM pravé tlačítko myši 
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1.5 Technické údaje  

Výkon:    230 VAC, 50/60 Hz 

Spotřeba energie:   max. 400VA 

 

Rozměry:  

  

 

      

 

Hmotnost:    65kg 

Provozní teplota:   10 – 40 °C 

Vlhkost:    20 – 80 % 

Skladovací teplota:   -40 – 65 °C 

Skladovací tlak:   115 – 1062 mBar 

Provozní tlak:   666 – 1062 mBar  

Výška:135cm 

Šířka: 62 cm  

Délka: 61 cm 
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1.6 Součásti systému 

 

 

  

Elektronická  skříňka 

Monitor 

Výsuv s klávesnicí a myší  

Kolečka s brzdami 

Zásuvka pro příslušenství 

Hlavní vypínač 

Držáky kabelu 

Držadlo 

Zásuvky 

Videoadaptér 

pro HDMI 

Videoadaptér pro 

televizi a s-video 

Hlavní výsuv jednotky 
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2 Bezpečnostní pokyny  

2.1 Obecné informace 

Před použitím si důkladně přečtěte všechny pokyny. Dodržujte všechna 

varování a upozornění v těchto pokynech.  

Tato uživatelská příručka obsahuje pokyny pro použití systému. 

Neposkytuje informace nebo rady ohledně interpretace údajů používaných 

při diagnostice nebo poskytování léčby. Uživatel je zodpovědný za 

dodržování diagnostických nebo léčebných postupů souvisejících se 

systémem. 

 

Upozornění:  Systém může používat pouze kvalifikovaná obsluha. 

 

Varování:  V případě poruchy zařízení odveďte pacienta do bezpečí a požádejte 
o pomoc kvalifikovaného technika. 

 

Varování:  Pokud jsou poškozeny systémové součásti nebo kabely, požádejte 
kvalifikovaného servisního technika o kontrolu a opravu poškozených 
částí.  

 

Varování: Do systému připojujte pouze ta zařízení, která jsou uvedena jako 
součást systému nebo kompatibilní se systémem.  

 

Varování: Systém není vhodný pro alternativní aplikace, které vyžadují odstranění 
ochranných prostředků.  

 

Varování: Neprovádějte žádné úpravy systému, včetně používání aplikací, které 
mohou měnit data nebo části programu.  

 

Varování: Pokud byly části programu nebo data změněny (například počítačovým 
virem), měl by se uživatel obrátit na místní podporu.  

 

Varování: V případě zjištění interní chyby musí být data dané roviny znovu 
importována. Pokud se tím problém nevyřeší, nastavte rovinu znovu.  

 

Upozornění:  Uživatel si musí vždy uvědomit, že kvalita výstupu je kriticky 
závislá na kvalitě vstupních dat a jakákoliv nesrovnalost nebo 
nejistota ohledně vstupních datových jednotek, identifikace nebo 
kvality jakékoli jiné povahy musí být před použitím dat důkladně 
prověřena. 
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2.2 Regulatorní informace 

2.2.1 Zřeknutí se odpovědnosti  

Společnost MedCom nenese žádnou odpovědnost za použití tohoto 

dokumentu, pokud byly provedeny neoprávněné změny obsahu nebo 

formátu. Vyvinuli jsme veškerou možnou péči, abychom se ujistili, že 

informace v tomto dokumentu jsou přesné. MedCom však nepřijímá žádnou 

odpovědnost za chyby, nepřesnosti nebo opomenutí, které se mohou v tomto 

dokumentu objevit.  

Společnost MedCom si vyhrazuje právo změnit produkt bez dalšího 

upozornění, aby se zlepšila jeho spolehlivost, funkce nebo design. Tento 

dokument je poskytován bez jakékoli záruky, ať již předpokládané nebo 

explicitní, včetně předpokládaných záruk týkajících se obchodovatelnosti 

nebo vhodnosti zařízení pro určitý účel. 

2.2.2 Uživatel  

Systém je určen pro použití kvalifikovaným zdravotnickým personálem 

vhodně vyškoleným v interpretaci ultrazvukových snímků.  

2.2.3 Školení 

Jednotlivé země mají různé předpisy pro školení. Ujistěte se, že máte před 

zahájením obsluhy nebo práce na zařízení potřebné zaškolení. Ujistěte se, že 

vaše zaškolení je v souladu se zákony a předpisy příslušné jurisdikce, ve 

které je zařízení instalováno. 

2.2.4 Identifikace  

2.2.4.1 Příručky 

Příručky jsou označené kódem dokumentu.  

Například:  MC.5052.MAN.001.002 

Kde: 

• MC.5052.MAN.001: číslo zařízení 

• 002: verze  
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2.2.4.2 Hardware 

 

 

Sériové číslo je ve formátu: [ID produktu] - [verze produktu] [rok výroby] - 

[ID pro každý jednotlivý rok výroby].  

Rok výroby je kódován jako: A: 2016; B: 2017; C: 2018 a tak dále. 

 

2.2.4.3 Symboly and značky 

Symbol Význam Umístění 

 

Systémový typ BF Systémový štítek na 

elektronické skřínce 

 

Obecné varování, dohledejte 

v přiložené dokumentaci 

 

 

Varování, před používáním se 

seznamte s příručkou. 

2.2.5 Nosnost 

Varování:  Celková hmotnost zařízení a přídavných zařízení na vozíku nesmí 
překročit povolené užitečné zatížení (vit štítek s povoleným zatížením 
na rámu zařízení! 

Varování:  Nesmí být překročeno povrchové zatížení uvedené na jednotlivých 
součástech systému! 

Varování:  Nesmí být překročeno povolené zatížení uvedené na spojovacích 
prvcích! 

 

 

 

Symbol Význam Umístění 
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Celkové zatížení (rám) 

Max. celkové zatížení 

(= souhrn celkových zatížení 

všech instalovaných součástí 

systému). Viz štítek 

příslušného zatížení. 

Štítek je umístěný na 

rámu (na jednom z 

koleček). 

 

Zatížení (systémové 

součásti) 

Viz štítek s příslušným 

povoleným zatížením. 

Štítek je umístěný na 

příslušných součástech.  

 

 

Součást vozíku  Celkové zatížení Současné zatížení  Nosnost 

Rám  

80 kg / 176 liber 

Elektronická skříňka = 

15 kg 

Monitor = 6 kg 

[Příslušenství < 1 kg] 

 

 

58 kg / 127 liber 

Zásuvka pro 

příslušenství  

 

20 kg / 44 liber Elektronická skříňka = 

15 kg 

5 kg / 11 liber 

 

Výsuv s klávesnicí 

a myší  

 

3 kg / 6.6 liber 

 

Klávesnice, myš < 1 kg 2 kg / 4.4 liber 

Hlavní výsuv 

jednotky  

15 kg + 3 kg / 

33 liber + 6.6 liber 

 

 

n/a 

 

15kg / 33liber 

2.2.6 Varování, upozornění a poznámky  

Následující příklady ilustrují používání varování, upozornění a poznámek 

v tomto dokumentu. Text příslušných příkladů vysvětluje jejich použití.  

 

Varování:   Varování jsou takové instrukce, jejichž nedodržování by mohlo 
způsobit zdravotní rizika, zranění včetně smrtelných nebo 
vážných úrazů, nebo vést ke špatnému klinickému postupu.  

 

Upozornění:   Upozornění jsou instrukce, jejichž nedodržování by mohlo 
způsobit poškození zařízení popsaného v tomto dokumentu 
nebo jiného zařízení nebo zboží, nebo by mohlo způsobit 
ohrožení životního prostředí.  

 



  

Mobile US v2.2 – Uživatelská příručka MC.5052.MAN.0001.005 2-9 

Poznámka:  Poznámky poskytují rady a vysvětlení neobvyklých případů. 
Poznámka není myšlena jako instrukce.  

2.2.7 Shoda 

Design MobileUS je ve shodě s příslušnými bezpečnostními mezinárodními 

normami. O další informace o platných mezinárodních normách 

a bezpečnostních standardech IEC můžete požádat společnost MedCom.  

Jakékoliv jiné zařízení používané v tomto systému musí splňovat 

mezinárodní normu IEC 60601-1.  

 

2.2.8 Klasifikace  

Příručky pro výrobky, které získaly označení CE (Conformité Européenne), 

mají na čelní straně značku CE. Číslo za značkou CE definuje odpovědný 

oznámený subjekt.  

Tento systém MedCom je klasifikován podle IEC 60601-1 jako třída I, typ 

B. Výrobky nebo systémy MedCom splňují příslušná ustanovení evropské 

směrnice o zdravotnických prostředcích 93/42/EEC na základě posouzení 

shody a systému jakosti podle ISO 9001 a ISO 13485.  

Z tohoto důvodu je použit štítek .  

Jakékoliv jiné zařízení používané s tímto systémem by mělo vyhovovat 

mezinárodní normě IEC 60601-1. Systém je vhodný pro nepřetržitý provoz.  

2.2.9 Předpokládaná životnost  

Varování:  Očekávaná životnost tohoto zařízení je 10 let běžného používání při 
provádění údržby podle plánu preventivní údržby. Vzhledem 
k opotřebení dílů může riziko nesprávného fungování po 10 letech 
provozu vzrůst. Pokud budete ignorovat toto varování, mohou 
poruchy způsobit smrtelný úraz.  

2.3 Bezpečnostní funkce  

2.3.1 Detekce hardware  

Po zapnutí systém zkontroluje, zda je přítomen snímkovací modul 

a polohovací zařízení (volitelné příslušenství).  
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2.3.2 Zacházení s odpojenými kabely  

Když je kabel vozíku MobileUS odpojený od připojených zařízení, je nutné 

postupovat podle následujících pokynů:  

 

Video signál: VGA/DVI byl odpojen → Zapojte video kabel do externího 

zařízení, MobileUS zobrazuje zachycený snímek. (Restart 

není nutný.) 

 

BK link:  Pokud je odpojen ethernetový kabel, UZ snímek se zastaví 

(zamrzne) → vypněte MobileUS; zapojte ethernetový kabel, 

ujistěte se, že je zapojení v pořádku a restartujte MobileUS. 

 

Stepper:  Zapojte USB kabel stepperu, MobileUS reaktivuje stepper. 

(Restart není nutný.) 

 

Sledovací jednotka: V případě, že je kabel senzoru odpojen → zapojte 

kabel senzoru do sledovací jednotky a pokračujte. 

V případě, že snímač nebo USB kabel byl odpojen →  

vypněte MobileUS, zapojte požadované kabely 

a spusťte MobileUS. 

2.4 Elektrická bezpečnost  

2.4.1 Obecné informace   

Varování:  Přístup do elektronické skřínky nebo jakékoliv jiné součásti vozíku je 
povolen pouze vyškolenému servisnímu personálu.  
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Varování:  Aby byla při vyšetření zajištěna elektrická bezpečnost, nepřipojujte 
během vyšetření k systému žádné externí zařízení přes rozhraní USB.  

2.4.2 Napájecí zdroj  

Varování:   Pokud je zařízení používáno s přídavným napájecím zdrojem, 
musí být tento napájecí zdroj pravidelně kontrolován nebo 
vyměňován.  

Varování:   Přerušení napájení může mít za následek nepřijatelné ohrožení. 
Zařízení musí být připojeno k příslušnému zdroji napájení.  

Upozornění:  Systém vyžaduje provozní napětí 230V.  

2.4.3 Kabeláž 

Všechny propojovací kabely jsou určeny pouze k zapojení součástí 

schválených společností MedCom.  

Při přemísťování zařízení se vždy ujistěte, že kabely, součásti a příslušenství 

jsou řádně zajištěny.  

 

Elektronická skříňka 



  

2-12  MobileUS v2.2 - Uživatelská příručka MC.5052.MAN.0001.005 

Varování:   Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, musí být napájecí 
kabel připojen pouze k napájecí síti s ochranným uzemněním.  

Varování:   Vozík má několik integrovaných zásuvek pro připojení kabelů 
nebo jiných zařízení. Uživatel by si měl být vědom toho, že 
připojení elektrického zařízení do zásuvek může snížit 
bezpečnost tohoto zdravotnického systému.  

Varování:   Pokud je systém v provozu, ujistěte se, že nikdo nemůže 
klopýtnout o kabely.  

Varování:  Napájecí kabel vozíku musí být připojen přímo (bez použití 
prodlužovacího kabelu) ke zdroji napájení s ochranným 
uzemněním.  

Upozornění:  Při přemísťování systému se vždy ujistěte, že kabely jsou 
správně uloženy. 

2.5 Požární bezpečnost  

Varování:  Nepoužívejte systém v atmosféře obohacené kyslíkem (více než 21% 
kyslíku) nebo v atmosféře obsahující výbušniny nebo hořlavé plyny. 

2.6 Ochrana proti kapalinám  

Pokud dojde k rozlití kapaliny na součásti systému, prohlédněte systém 

a zkontrolujte jeho řádné fungování.  

 

Varování:   Není dovoleno vnášet nápoje do brachyterapické vyšetřovny.  

 

Upozornění:  Systém není chráněn proti průniku kapalin. Klasifikace je IPX 0.  

 

2.7 Elektromagnetická bezpečnost 

Elektromagnetická bezpečnost se řídí pravidly příslušné Evropské směrnice 

(Viz Úvod).  

Systém vyžaduje zvláštní opatření týkající se elektromagnetické 

kompatibility (EMC) a musí být instalován a uveden do provozu podle 

informací EMC uvedených v Příloze A: Informace o elektromagnetické 

kompatibilitě.  
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2.8 Bezpečné používání vozíku  

Varování:   Ujistěte se, že před přesunem vozíku jsou vždy uvolněny brzdy 
koleček. V opačném případě budou brzdy po určité době 
fungovat méně dobře a to může vést k nebezpečné situaci. 
Kolečka musí být pravidelně kontrolována z hlediska 
bezpečnosti.  

Varování:   Při pohybu vozíku dbejte na to, abyste nikoho nezranili nebo 
nepoškodili žádné předměty. 

Upozornění:  Před přesunem vozíku zkontrolujte, zda jsou všechny díly 
zajištěny proti odpojení.  

Upozornění:  Aby se zabránilo převrácení, nesmí být vozík posunován po 
povrchu se sklonem větším než 10 stupňů. Jakékoli zařízení na 
vozíku musí být umístěno tak, aby vozík zůstal stabilní.  

Upozornění:  Celková hmotnost zařízení na vozíku nesmí překročit povolené 
maximální zatížení (viz štítek na rámu vozíku). Hmotnost 
jednotlivých komponentů vozíku nesmí překročit povolené 
maximální zatížení (viz štítek na součásti vozíku).  

2.9 Počítačová bezpečnost 

Varování:  Aby byla zajištěna elektrická bezpečnost při vyšetření, 
nepřipojujte během vyšetření k systému žádné externí zařízení 
přes rozhraní USB.  

Upozornění:  Obsluze se doporučuje, aby nepoužívala nástroje operačního 
systému ani jiné funkce pro jakýkoli jiný účel související 
s využitím programového kódu nebo dat, než je účel daný 
postupy uvedenými v této příručce. 

Poznámka:  Váš místní servisní technik musí být informován o jakémkoliv vadném 
fungování nebo chybách systému.  

2.9.1 Ochrana proti virům  

Pokud je počítač instalován v síti, musí být správcem počítačové sítě 

chráněný proti virům a škodlivým změnám kódu.  

Pro všechny systémy MobileUS, které jsou nainstalovány v síti nebo 

připojeny k internetu přímo nebo prostřednictvím nemocniční sítě, je 

vyžadován antivirový software.  

Důrazně se doporučuje instalovat antivirový software také na systémy 

MobileUS, které nemají žádný kontakt s nemocniční sítí nebo internetem. 

Může být použit jakýkoli antivirový software, který IT oddělení nemocnice 

používá pro počítačové vybavení nemocnice. Chcete-li udržovat antivirový 

software aktuální, pravidelně instalujte nejnovější definice virů.  



  

2-14  MobileUS v2.2 - Uživatelská příručka MC.5052.MAN.0001.005 

 

 

2.9.1.1 Anti-virus a škodlivý software  

Doporučují se následující opatření:  

1. Chraňte systém před neoprávněným přístupem pomocí místních 

procedurálních opatření.  

2. Implementujte fyzickou ochranu: oddělujte síťovou sekci, ve které běží 

software MedCom od obecně přístupných částí sítě pomocí firewallů 

nebo jiných opatření.  

3. V počítači, na kterém běží program MedCom, používejte antivirový 

software.  

4. Aktualizujte definice antivirového software.  

5. Nepoužívejte nástroj pro automatickou aktualizaci antivirového 

software. 

2.9.1.2 Aktualizace Windows  

Doporučují se následující opatření:  

1. Aktualizujte operační systém Microsoft Windows jen tehdy, když se 

jedná o důležité aktualizace společnosti Microsoft a pouze pokud není 

systém vložený do chráněného prostředí.  

2. Nedoporučuje se instalovat nedůležité aktualizace operačního systému. 

Nepoužívejte nástroj pro automatickou aktualizaci operačního systému 

a antivirového softwaru.  

2.9.2 Důležité aktualizace software  

Doporučuje se instalovat důležité (kritické) aktualizace operačního systému, 

jakmile jsou k dispozici. 

2.10 Bezpečná likvidace  

Zákazník je odpovědný za likvidaci jakékoli části systému podle platných 

národních zákonů.  

2.11 Likvidace na konci životnosti (EOL)  

Varování:  Nesprávná manipulace nebo likvidace nebezpečného materiálu může 
způsobit smrtelný nebo vážný úraz nebo ohrožení životního prostředí.  
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Likvidace na konci životnosti (EOL) znamená vyřazení zařízení nebo 

jakékoli části zařízení takovým způsobem, že již nemůže být používáno pro 

svůj zamýšlený účel. Výrobky MedCom nikdy neodkládejte do 

komunálního odpadu. Likvidace musí být vždy provedena způsobem 

citlivým vůči životnímu prostředí, který vyhovuje všem místním 

a mezinárodním předpisům a zákonům. Materiály ohrožující zdraví a životní 

prostředí musí být odděleny a likvidovány ve spolupráci s příslušnými 

licencovanými institucemi. Zbývající materiál by měl být recyklován, pokud 

to dovolují zařízení a místní předpisy. Před likvidací si vždy vyžádejte 

doporučení společnosti MedCom.  

2.12 Změna vlastnictví 

Pokud převedete systém MobileUS na jiného uživatele, ujistěte se, že 

systém je kompletní a předávejte jej s veškerou doprovodnou dokumentací.  

2.12.1 Odpovědnost  

Uživatelé, kteří převedou vlastnictví zdravotnických elektrických zařízení 

na jiného uživatele, mohou být osobně odpovědni za jakékoli porušení 

předpisů. Stávajícím uživatelům se důrazně doporučuje, aby si vyžádali 

doporučení od společnosti MedCom před tím, než se zavážou k jakékoli 

smlouvě.  

2.12.2 Předávání informací  

Nový uživatel musí být informován o:  

• podpůrných službách nabízených společností MedCom pro 

instalaci, údržbu a školení;  

• důležitých bezpečnostních informacích a změnových objednávkách, 

které jsou k dispozici současnému uživateli.  

 

Podle legislativy v mnoha zemích je současný uživatel povinen poskytnout 

takové informace, které společnosti MedCom umožní znát stav a umístění 

zařízení, pokud takové informace jsou k dispozici. Původní uživatelé, kteří 

nejsou schopni zajistit tyto informace, o tom musí informovat společnost 

MedCom, aby mohly být podniknuty příslušné kroky.  
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2.12.3 Podpora společnosti MedCom v případě likvidace výrobku  

MedCom poskytuje poradenství a podporu při:  

• bezpečné a ekologicky ohleduplné likvidaci zařízení; 

• recyklaci užitečných materiálů a součástí kompetentními 

společnostmi pro třídění odpadu.  

• vyřazení z provozu.  

 

Informace vám poskytne místní zástupce společnosti MedCom.  
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Začínáme  

2.13 Příprava zařízení k provozu 

2.13.1 Propojovací kabely 

Poznámka:  Před připojením kabelů musí být provedena instalace 
servisním personálem školeným společností MedCom.  

Během skladování a při pohybu vozíku můžete napájecí kabel zavěsit 

na držák na pravé straně vozíku. Před použitím připojte kabely k vozíku.  

Další podrobnosti naleznete v uživatelských příručkách pro použití 

připojených zařízení.  

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                       

 

Snímač a sensory 

sledovací jednotky  

USB 3.0 

Snímač sledovací 

jednotky 

      Senzor 

sledovací jednotky   
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Video vstup DVI-I se používá pro VGA, DVI-A, DVH-D nebo HDMI. 

Video vstup Sub-D se používá pro kompozitní video nebo s-video. 

Poznámka: Kompozitní video nebo s-video vyžadují adaptér Sub-D 
dodávaný společně se systémem. 

2.13.2 Přemísťování vozíku 

Před manipulací s vozíkem proveďte následující kroky:  

1. Ujistěte se, že všechna periferní zařízení jsou odpojena.  

2. Sviňte kabely okolo držáků na zadní straně vozíku.  

 

Při přesunu vozíku vždy používejte k tomu určená držadla: 

Video vstup (Sub-D) 

Síť 

USB 3.0 

Video vstup (DVI-I) 

Připojení snímače 

sledovací jednotky   

Připojení senzoru 

sledovací jednotky 
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• Přední strana: držadlo na horní přihrádce 

• Zadní strana: sklopné držadlo na horní straně hlavního sloupku  

 

Upozornění: Čtěte pozorně bezpečnostní pokyny!  

Viz kapitola Chyba! Nenalezen zdroj odkazů. Bezpečné používání 
vozíku.  

2.13.3 Zadávaní kalendářních dat ve Windows  

Styl a formát data v rámci MobileUS se řídí místními nastaveními systému 

Windows. Aby nedocházelo k nesprávným interpretacím, doporučuje se 

zvolit formát zadávání roku ve tvaru čtyřmístného čísla.  

2.13.4 Monitor  

Monitor umožňuje horizontální a vertikální nastavení.  

2.13.5 Software 

Pokud je k dispozici nová verze softwaru MobileUS, jsou postupy pro 

aktualizaci softwaru distribuovány místním zástupcem.  
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2.14 Spuštění zařízení  

Varování:  Aby nedošlo k úrazu elektrickým proudem, musí být napájecí kabel 
připojen pouze k zásuvce s ochranným uzemněním.  

 

Spuštění provádějte následovně:  

1. Zapojte napájecí kabel (šedý) do zdroje s ochranným uzemněním. 

2. Zapojte ekvipotencionální kabel (žlutý/zelený) do příslušné zásuvky.(I) 

(Pouze v případě, že není k dispozici ochranné uzemnění.) 

3. Stiskněte zelené tlačítko hlavního vypínače vozíku. Rozsvítí se zelená 

kontrolka hlavního vypínače. 

4. Stiskněte tlačítko hlavního vypínače počítače. Spustí se počítač 

a monitor a objeví se úvodní obrazovka.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

Hlavní vypínač 

počítače  

Hlavní vypínač 

Napájecí kabel (šedý; 

svinutý okolo držáků) 

Ekvipotenciální propojovací kabel 

(žlutý/ zelený; svinutý okolo držadla)  
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2.15 Vypínání zařízení  

Vypnutí provádějte následovně: 

  

1. Zavřete aplikaci MobileUS kliknutím na “Zavřít”  

 

 

 

2. Klikněte na “Start” →  . 

 

3. Klikněte na “Vypnout” →   

 

4. Vyčkejte, dokud se PC nevypne. 
 

5. Odpojte snímač sledovací jednotky. 
 

 

 

 

6. Odpojte senzor sledovací jednotky. 

              

7. Vypněte vozík pomocí zeleného vypínače. Zelená kontrolka zhasne.  

 

8. Odpojte napájecí kabel (šedý). 

 

9. Odpojte ekvipotenciální kabel (žlutý/zelený)   

Tlačítko Zavřít 
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2.16 Úvod do používání zařízení MobileUS (pomocí 
snímkovacího modulu) 

 

Po instalaci a zapojení UZ nástrojů nebo snímkovacího modulu, se na 

příslušném monitoru objeví obrazovka MobileUS (viz níže). 

 

  

 
MOBILEUS S ULTRAZVUKOVÝM SNÍMKEM A OVLÁDACÍMI PRVKY 
ULTRAZVUKU 

 

Obrazovka uživatelského rozhraní MobileUS se skládá z následujících 

součástí: 

• Hlavní záhlaví: udává obecné informace o pacientovi a instituci 

• Záhlaví snímku: identifikuje sondu  

• Oblast snímku: zobrazuje aktuální UZ snímek  

• Zápatí snímku: udává data sledovacího systému 

• Hlavní zápatí: udává aktuální frekvenci UZ snímku (fps) a aktuální 

datum a čas 

• Hlavní ovládací prvky: udává základní informace o aktuální sondě 

a hloubce 

• Ovládací prvky snímku: umožňuje nahrávání snímku  

Hlavní záhlaví 

Záhlaví snímku 

 

Hlavní zápatí 

 

Oblast snímku 

Hlavní ovládací 

prvky  

Ovládací prvky 

snímku 

 

Zápatí snímku 
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2.17 Ovládací prvky 

Uživatelské rozhraní vlevo obsahuje ovládací prvky pro zakázání nebo 

povolení automatické detekce aktuálně zobrazeného UZ sektoru a hloubky.  

Pokud je automatická detekce deaktivována, tyto ovládací prvky také 

umožňují manuální výběr, jaké externě sledované UZ sektory nebo hloubku 

bude MobileUS používat.  

2.17.1 Zastavení snímku 

Po stisku tohoto tlačítka se snímek zastaví (zamrzne). Zastavení v tomto 

kontextu znamená, že zachycení UZ snímku je pozastaveno;  neovlivňuje to 

stav externího UZ zařízení.  

Pokud je snímek zastavený, nelze použít funkci automatické detekce 

změny externího nastavení UZ sektoru nebo UZ hloubky (viz 

následující část).  

Chcete-li zastavení zrušit, stiskněte znovu totéž tlačítko a systém pokračuje 

v zachycování. V akvizičním modulu se systém automaticky zastaví, pokud 

není provedena žádná akce po dobu 10 minut (změna UZ snímku nebo UZ 

hloubky nebo pohyb sledovací jednotky). 

2.17.2 Detekce UZ sektoru a UZ hloubky 

Ve většině případů není nutné používat jakékoliv tlačítko zobrazené na 

obrázku na levé straně. Důvodem je to, že zachycení UZ snímku externím 

zařízením je obvykle nakonfigurováno tak, aby umožňovalo automatickou 

detekci jak názvu externě nastaveného UZ sektoru, tak jeho hloubky. Název 

aktuálně detekovaného sektoru a hloubka UZ jsou uvedeny v příslušné 

skupině tučným písmem (viz obrázek vlevo).  

Při této konfigurací jsou obě automatické detekce povoleny ve výchozím 

nastavení, což je znázorněno stisknutými tlačítky "Detekce UZ sektoru: 

ON" a "Detekce hloubky UZ:ON". Chcete-li zobrazit živý snímek jiného 

UZ sektoru nebo změnit hloubku UZ, proveďte to pomocí externího UZ 

zařízení. MobileUS automaticky detekuje UZ sektor a hloubku UZ a údaje 

se odpovídajícím způsobem zaktualizují.  

2.17.3 Manuální nastavení UZ sektoru/hloubky externím zařízením 

Pokud nelze momentálně detekovat UZ sektor nebo UZ hloubku, zobrazí se 

namísto názvu detekovaného sektoru /hloubky červený text "N/A" (viz 

obrázek na levé straně). 
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V tomto případě nejprve pohledem zkontrolujte obrazovku externího UZ 

zařízení. Název UZ sektoru nebo UZ hloubky často není viditelný kvůli 

tomu, protože je momentálně zakryt dialogem, atp.  Jakmile jsou UZ 

sektor/hloubka na obrazovce externího UZ zařízení viditelné, budou 

zařízením opět detekovány. 

Případně můžete zrušit automatickou detekci a zvolit detekci UZ 

sektoru/hloubky externím zařízením: 

1. Stiskněte tlačítko "Detekce UZ sektoru: ON" nebo "Detekce UZ 

hloubky: ON". 

2. Stiskněte tlačítka "<< sektor" / "sektor>>" nebo "<< hloubka" / 

"hloubka>>", dokud MobileUS nezobrazí aktuální sektor/hloubku 

detekovanou externím zařízením. 

3. Manuálně zvolený sektor/hloubka se zobrazí jako žlutý text, který vám 

připomíná, že nyní záleží správné nastavení sektoru/hloubky na vás. 

2.17.4 Šablona 

Chcete-li na UZ snímku zobrazit šablonu, stiskněte "Ukaž".  Aktuální 
šablonu je možné změnit výběrem ze seznamu. 

Na příčném UZ snímku je možné vizualizovat otvory šablony jako kroužky 

nebo křížky (na podélném  UZ snímku, jsou otvory šablony zobrazeny jako 

čáry).  

Pokud chcete změnit styl otvorů šablony, stiskněte tlačítko "O" ve skupině 

prvků "Položení šablony ".  

Poznámka:  Ovládací prvky šablony jsou k dispozici pouze v případě, že je 
konfigurován příslušný hardware. 

 

2.17.5 Nastavení výchozího bodu pro stepper  

Stiskem tohoto tlačítka je možné definovat aktuální pozici kodéru jako bod 

"nula". Před stiskem tohoto tlačítka byste měli posunem a otočením UZ 

sondy ve stepperu nastavit její požadovanou pozici a úhel: 

• pozice 0: obvykle základní rovina prostaty. 

• úhel: obvykle 0°, čili sonda není nakloněná. 

Poznámka:  Ovládací prvek stepperu je k dispozici pouze v případě, že je 
připojen a konfigurován příslušný hardware. 
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2.17.6 Nahrávání 

Tlačítko Snímek obrazovky umožňuje uživateli uložit snímek aktuálního 

okna (celý MobileUS). Tlačítko Videoklip umožňuje export videonahrávky. 

Uloží na disk nahrávku hlavní obrazovky UZ o délce 30 sekund.  

Snímky obrazovky a videoklipy se ukládají zde: 

C:\…..\Documents\MedCom\MobileUS\Screenshots and video clips\ 

2.18 Záhlaví a zápatí 

Hlavní záhlaví: zobrazuje obecné informace o pacientovi a instituci.  

 

Pod UZ snímkem se na hlavním okně zobrazuje snímková frekvence 

(v počtu snímků za sekundu, "FPS"). 

Poznámka:  Hodnota FPS zobrazuje rychlost snímání snímku 
zachyceného externím zařízením, která závisí na rozlišení 
snímku a možnostech a nastavení snímacího hardwaru. 
Neukazuje snímkovou frekvenci živého UZ snímku, která 
závisí na možnostech a aktuálním nastavení externího UZ 
zařízení.  

Vedle frekvence je zobrazen aktuální datum a čas. 

2.19 Hlavní UZ obrazovka  

V hlavním okně zobrazení ultrazvuku se zobrazí živý ultrazvukový snímek. 

Ve výchozím nastavení je snímek centrován a není zvětšen, tzn. faktor 

zvětšení je 1,0.  

Text záhlaví nad obrázkem uvádí: 

• název UZ sektoru  

• zda je snímek <ŽIVÝ> nebo <ZASTAVENÝ> 

• hloubku UZ sektoru 

 

Text zápatí nad obrázkem uvádí: 

• údaje o pozici: nulovou pozici stepperu a úhel natočení.   

 

Poznámka:  Hodnoty kodéru jsou k dispozici pouze v případě, že je 
připojen a konfigurován příslušný hardware. 

 



  

3-26  MobileUS v2.2 - Uživatelská příručka MC.5052.MAN.0001.005 

Pokud aktuální UZ snímek ukazuje neplatnou geometrii, je zobrazení 

orámováno tlustou červenou čárou. Možné příčiny jsou: 

• nedetekovatelná sonda 

• nedetekovatelná hloubka 

• Při sledování sondy pomocí stepperu nebo sledovacího 

zařízení: 

• neplatná 3D kalibrace  

• neplatná zjištěná pozice  

3 Použití MobileUS (pomocí BK-LINK) 

3.1 Úvod 

Po instalaci a připojení UZ zařízení přes ethernet (BK-LINK) se MobileUS 

otevře na konfigurovaném monitoru na celou obrazovku (viz níže). 

 

  

MOBILEUS S ULTRAZVUKOVÝM SNÍMKEM A OVLÁDACÍMI PRVKY 
ULTRAZVUKU 

 

Hlavní ovládací 

prvky 

 

Záhlaví snímku 

 

Hlavní záhlaví 

Ovládací prvky 

snímku 

 

Hlavní zápatí 

 

Oblast snímku 
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Obrazovka uživatelského rozhraní MobileUS se skládá z následujících 

součástí: 

• Hlavní záhlaví: udává obecné informace o pacientovi a instituci 

• Záhlaví snímku: identifikuje sondu  

• Oblast snímku: zobrazuje aktuální UZ snímek  

• Zápatí snímku: udává data sledovacího systému (pouze v případě, 

že je připojen stepper) 

• Hlavní zápatí: udává aktuální datum a čas 

• Hlavní ovládací prvky: udává základní informace o aktuální sondě 

a hloubce 

• Ovládací prvky snímku: umožňuje nahrávání snímku  

3.2 Ovládací prvky 

Uživatelské rozhraní vlevo obsahuje ovládací prvky, které umožňují, aby   

MobileUS měnil parametry BK zařízení (např. zastavení snímku nebo 

změnu sondy). 

3.2.1 Zastavení snímku 

Po stisku tohoto tlačítka se snímek zastaví. Zastavení v tomto kontextu 

znamená, že zachycení UZ snímku je pozastaveno;  neovlivňuje to stav 

externího BK zařízení.  

Chcete-li zastavení zrušit, stiskněte znovu totéž tlačítko a systém pokračuje 

v zachycování. Systém se automaticky zastaví, pokud nenastane žádná akce 

po dobu 10 minut (změna UZ snímku nebo UZ hloubky nebo pohyb 

sledovací jednotky). 

3.2.2 Změna sondy  

Funkce změna sondy umožňuje přepínání systému mezi všemi připojenými 

sondami. V případě biplanární sondy je každá rovina (ultrazvukový sektor) 

chápána jako samostatná sonda. 

3.2.3 Hloubka UZ  

Funkce hloubka umožňuje nastavení zorného pole zobrazeného UZ snímku. 

Nastavením větší hloubky lze zobrazit struktury vzdálenější od sondy nebo 

rozsáhlejší oblasti. 
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3.2.4 Dynamický rozsah 

 

Funkce dynamický rozsah definuje spektrum ozvěn zpracovaných 

a zobrazených v ultrazvukovém snímku. Při snižování dynamického 

rozsahu jsou nejslabší a nejsilnější ozvěny ořezány. Doporučujeme 

zahájit vyšetření s nejvyšším možným dynamickým rozsahem, abyste 

získali co největší možné kontrastní rozlišení. V situacích, kdy 

nízkoúrovňový šum nebo artefakty degradují kvalitu snímku, je 

možné dynamický rozsah zredukovat, čímž se tyto problémy částečně 

eliminují.  

3.2.5 Zesílení 

 

Funkce zesílení mění amplifikaci vracejícího se ultrazvukového echo 

signálu. Změna parametru zesílení zvyšuje nebo snižuje rozsah echo 

informace ultrazvukového snímku, což umožňuje korekci echo 

kontrastu tak, aby se cystické struktury objevily bez ozvěny 

a vystoupily zobrazované tkáně. 

 

Poznámka:  Nastavení Zesílení může zesvětlit nebo ztmavit UZ 

snímek. 

 

3.2.6 Zorné pole 

Změnou zorného pole je možné nastavit šířku skenované oblasti. 

Zvětšení zorného pole umožňuje skenování větších objektů, zatímco 

zmenšením se zvýší frekvence záběrů. 

 

 

3.2.7 Nahrávání 

Tlačítko Snímek obrazovky umožňuje uživateli uložit snímek aktuálního 

okna (celý MobileUS). Tlačítko Videoklip umožňuje export videonahrávky. 

Systém uloží na disk nahrávku hlavní obrazovky UZ o délce 30 sekund.  

Snímky obrazovky a videoklipy se ukládají zde: 

C:\…..\Documents\MedCom\MobileUS\Screenshots and video clips\ 
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3.3 Záhlaví a zápatí 

Hlavní záhlaví: zobrazuje obecné informace o pacientovi a instituci.  

 

Pod UZ snímkem se na hlavním okně zobrazuje snímková frekvence 

(v počtu snímků za sekundu, "FPS"). 

Poznámka:  Hodnota FPS zobrazuje snímkovou frekvenci živého UZ 
snímku, která závisí na možnostech a aktuálním nastavení 
externího UZ zařízení.  

Vedle frekvence je zobrazen aktuální datum a čas. 

3.4 Hlavní UZ obrazovka 

V hlavním okně zobrazení ultrazvuku se zobrazí živý ultrazvukový snímek. 

Ve výchozím nastavení je snímek centrován a není zvětšen, tzn. faktor 

zvětšení je 1,0.  

Text záhlaví nad obrázkem uvádí: 

• název UZ sektoru  

Text zápatí nad obrázkem uvádí: 

• údaje o pozici: nulovou pozici stepperu společně s úhlem 

natočení (pokud stepper není připojen, nezobrazí se nic)   

 

Poznámka:  Hodnoty kodéru jsou k dispozici pouze v případě, že je 
připojen a konfigurován příslušný hardware. 

 

Pokud aktuální UZ snímek ukazuje neplatnou geometrii, je zobrazení 

orámováno tlustou červenou čárou. Možné příčiny jsou: 

• Při sledování sondy pomocí stepperu nebo sledovacího zařízení 

(elektromagnetického nebo optického): 

• neplatná 3D kalibrace  

• neplatná zjištěná pozice 

• stepper není připojen  

• senzor je mimo rozsah 

• senzor je příliš blízko k snímači 

• mezi senzory a optickou sledovací jednotkou jsou rušící objekty  
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UZ SNÍMEK ZOBRAZUJÍCÍ NEPLATNOU GEOMETRII  

4 Měření 

Na okraji UZ snímku jsou vyznačeny vzdálenosti po 5 mm (kratší čárky) 

a po 10 mm (delší čárky).  

Kromě toho lze měření vzdálenosti a úhlu provádět na zastavených UZ 

snímcích (viz část Zastavení snímku na straně 2-21). 
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ZASTAVENÝ UZ SNÍMEK S MĚŘENÍM VZDÁLENOSTI A ÚHLU 

4.1.1 Měření vzdáleností 

Měření vzdálenosti lze provést provedením následujících kroků:  

• Zastavte UZ snímek  

• Stiskněte LTM na první pozici pro měření  

• Přeneste se na druhou pozici pro měření s LTM stále stisknutým.  

Hodnota vzdálenosti se zjišťuje automaticky a zobrazuje se vedle pozice 

myši.  

• Uvolněte LTM. Hodnota vzdálenosti je zobrazena vedle druhé pozice.  

 

Měření vzdálenosti je zobrazeno malými ortogonálními čárkami každých 5 mm 

a většími ortogonálními čárkami každých 10 mm.  

 

Poznámka:  Opakováním tohoto postupu automaticky smažete předchozí 
měření vzdálenosti. 

4.1.2 Měření úhlů 

Měření úhlu lze provést provedením následujících kroků:  
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• Zastavte UZ snímek.  

• Stiskněte PTM na vrcholu měřeného úhlu.  

• Přeneste se na první pozici pro měření s PTM stále stisknutým.  

• Uvolněte PTM a posuňte myš na druhou pozici pro měření. Hodnota 

úhlu se zjišťuje automaticky a zobrazuje se vedle vrcholu úhlu. 

• Stiskněte a uvolněte PTM. Hodnota úhlu je zobrazena vedle vrcholu 

úhlu.  

 

Poznámka:  Opakováním tohoto postupu automaticky smažete předchozí 
měření úhlu. 

5 Čištění a dezinfekce 

5.1 Pokyny pro čištění → Obecná pravidla 

Varování:  Povinností uživatelů zařízení je poskytovat nejvyšší možný 
stupeň ochrany před infekcí u pacientů a všech osob 
pohybujících se v prostoru, ve kterém je zařízení provozováno.  

Varování:  Pokud nedojde k dezinfekci použitých částí, může dojít k virové 
nebo bakteriální infekci pacienta nebo uživatele. Ujistěte se, že 
po očištění nezůstávají na zařízení žádné zbytky UZ gelu.  

Varování:  Používejte pouze schválené čisticí a dezinfekční přípravky. 
V opačném případě může být pacient vystaven nebezpečí 
infekce nebo alergické reakce na nevhodné látky. 

Varování:  Konektory a kabel musí být udržovány suché. Zařízení musí být 
okamžitě po použití vyčištěno a dezinfikováno, aby byla 
zajištěna jeho maximální účinnost. Všechny osoby provádějící 
čištění a dezinfekci musí být vyškoleny v náležitých postupech.  

Upozornění:  Konektory a kabel musí být udržovány suché. Zařízení musí být 
okamžitě po použití vyčištěno a dezinfikováno, aby byla 
zajištěna jeho maximální účinnost. Všechny osoby provádějící 
čištění a dezinfekci musí být vyškoleny v náležitých postupech. 
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5.2 Pokyny pro čištění → Elektronická skříňka 

Pro zabránění kontaminace je nutné zejména v hygienicky citlivém prostoru 

elektronickou skříňku pravidelně čistit. 

Varování: Vypněte napájení celého systému před čištěním či dezinfekcí.  

Elektronickou skřínku čistěte pomocí hadříku navlhčeného čisticím 

roztokem, jako je jemné mýdlo a voda, izopropyl alkohol nebo podobné 

přípravky podle obvyklých postupů vaší organizace. Po každém použití 

zařízení důkladně vyčistěte. 

5.3 Pokyny pro čištění → Vozík 

Pro zabránění kontaminace je nutné zejména v hygienicky citlivém prostoru 

vozík pravidelně čistit (např. přihrádky, monitor, držadla). 

Všechny vnější povrchy vozíku můžete čistit měkkým hadříkem 

navlhčeným v neutrálním čisticím prostředku. Nepoužívejte roztoky 

s chlorem, čpavek, fluorovanými uhlovodíky nebo uhlovodíky. 

Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky nebo utěrky s vysokým obsahem 

vlákniny, které by mohly poškrábat čištěné povrchy.  

Pro dezinfekci lze použít běžně dostupné dezinfekční prostředky.  

5.4 Pokyny pro čištění → Sledovací systém 

Jednotlivé části zařízení (elektronika, snímače, senzory, adaptér a kabely) 

čistěte pomocí hadříku navlhčeného čisticím roztokem, jako je jemné mýdlo 

a voda, izopropyl alkohol nebo podobné přípravky podle obvyklých postupů 

vaší organizace. Po každém použití zařízení důkladně vyčistěte. 

V prostředích, kde se zařízení může dostat do kontaktu s biologickou 

tekutinou nebo tkání, postupujte podle pokynů vaší organizace ohledně 

řádného čištění a dezinfekce. Elektronická jednotka, snímače a senzory 

nemohou být vystaveny působení autoklávu nebo záření gama. Senzory 

snesou působení ETO. Neponořujte elektroniku, snímač, senzory nebo 

kabely do kapalin, protože nejsou vodotěsné.  
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5.5 Pokyny pro čištění → Klávesnice, Myš 

Při čištění povrchu klávesnice nebo myši nepoužívejte kartáče, nestříkejte 

je, ani neponořujte do kapaliny. Použijte pouze utěrky, houbičky nebo 

měkké štětce. 

  

Varování: Nepokládejte USB konektory do kapalin.  

Otřete je suchým hadříkem nebo nechte vyschnout na vzduchu. 

5.6 Doporučené čisticí prostředky 

Doporučujeme následující čisticí prostředek:  

• CIDECYME TM 0.8% 

5.7 Doporučená dezinfekce 

Doporučujeme následující dezinfekční přípravky:  

• Salvanios pH 10 

• Cidex ® OPA 

• Nu-Cidex TM 

• Klenzyme ® 

• Terralin liquid® 

6 Servis 

V případě potřeby jakýchkoli servisních zákroků kontaktujte místní 

pobočku nebo  

MedCom Gesellschaft für medizinische Bildverarbeitung mbh 

Dolivostr. 11 

Darmstadt, Německo 

Fax: +49 (0)6151 95147-20 
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Příloha A: Informace o elektromagnetické 

kompatibilitě  
 

Varování: Pro zařízení bylo prokázáno, že vyhovuje normám EMC za podmínek, 
které zahrnují použití kompatibilního příslušenství dodávaného spolu 
se zařízením a kabelů se stíněným vodičem mezi součástmi systému. 
Dodržování EMC může být znehodnoceno použitím příslušenství nebo 
kabelů odlišných od dodávek výrobce.  

 

Varování: Systém může být rušen mobilními komunikačními zařízeními 
pracujícími na vyšších frekvencích. Nicméně systém zůstane bezpečný 
a bude i nadále splňovat základní požadavky na výkon. Systém může 
být rušen jinými zařízeními, i když splňují požadavky Mezinárodního 
výboru pro rádiovou interferenci (CISPR).  

Emise 

(Podle EN 60601-1-2, Zdravotnická elektrická zařízení, třída B) 

 

Prohlášení výrobce 

Elektromagnetické emise EN 60601-1-2 

  

Specifikace 

testů emisí  

 

Typ, 

řada 

Test Shoda 

EN 60601-1-2 napájení 

střídavým 

proudem  

Emise vedení 

0,15 – 30MHz   

 

CISPR 11/22 

Třída B 

 

EN 60601-1-2  Harmonický proud 

(vstupní proud až do 16A / kabel) 

(pro příkon 75W…1KW) 

 

IEC 61000-3-2 

Třída A 

EN 60601-1-2  Kolísání napětí a flikr 

(vstupní proud až do 16A / kabel) 

 

IEC 61000-3-3 

EN 60601-1-2 skříňky, vedení Vyzařované emise 

30-1000MHz 

CISPR 11/22 

Třída B 

 



  

6-36  MobileUS v2.2 - Uživatelská příručka MC.5052.MAN.0001.005 

Imunita 

(Podle EN 60601-1-2, Zdravotnická elektrická zařízení) 

 

Prohlášení výrobce 

Elektromagnetická imunita EN 60601-1-2 

 

Specifikace 

testu imunity  

Typ, 

řada 

Test Shoda 

EN 60601-1-2 

6.2.2 

Imunita:  

skříňky, 

vedení 

Elektrostatický výboj (ESD) 

 

±2/4/6KV kontaktní výboj  

±2/4/8KV vzdušný výboj 

 

EN 61000-4-2 

 

Podle 6.2.1.10 

    Podle 6.2.1.10 (*)  

EN 60601-1-2 

6.2.3 

 Vysokofrekvenční záření  

80-2500MHz, 3V/m, 80% AM / 1kHz 

 

(10V/m u život udržujících přístrojů) 

(2Hz při zpracování fysiologických 

dat) 

 

EN 61000-4-3 

EN 60601-1-2 

6.2.8 

 Napájecí frekvence magnetického 

pole 50Hz, 3A/m  

 

EN 61000-4-8 

Podle 6.2.1.10 

EN 60601-1-2 

6.2.4 

Imunita: 

Střídavý a 

stejnosměrný proud, 

signál, datové linky 

Rychlé přechodné jevy (impulzy) 

±2kV, asym., 5/50ns, 5kHz, napájecí 

vedení, 60s 

 

±1kV, asym., 5/50ns, 5kHz, signální 

vedení, 60s (pokud je vedení >3m a 

není připojeno k pacientovi) 

 

EN 61000-4-4 

Podle 6.2.1.10 

 

 

Podle 6.2.1.10 (**) 

 

 

EN 60601-1-2 

6.2.5 

 Vysoké energetické impulzy (vlny)  

 

±0,5/1kV, symetrické, 1,2/50μs 

(8/20), 5x 0°/90°/270° 

 

±0,5/1/2kV, asymetrické, 1,2/50μs 

(8/20), 5x 0°/90°/270° 

(pro síťové napájení) 

 

 

EN 61000-4-5 

 

 

 

 

Podle 6.2.1.10 

Podle 6.2.1.10 
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6.2.6 

 Vysokofrekvenční vedení  

 

0,15-80MHz, 3V, 80% AM / 1kHz 

 

(10V při ISM frekvenci u život 

udržujících přístrojů) 

(2Hz při zpracování fysiologických 

dat) 

EN 61000-4-6 

 

 

 

Podle 6.2.1.10 

EN 60601-1-2 

6.2.7 

 Změny napětí / výpadky 

přibližně >95% po 0,5s periodách, 

v nulovém bodě, 3x /10s pauza 

 

přibližně 60% po 5s periodách, 

v nulovém bodě, 3x/10s pauzy 

 

přibližně 30% po 25s periodách, 

v nulovém bodě, 3x/10s pauzy 

 

EN 61000-4-11 

Podle 6.2.1.10 

 

 

Podle 6.2.1.10 

 

 

Podle 6.2.1.10 

  Změny napětí / výpadky 

přibližně >95% po 5s periodách, 

v nulovém bodě, 3x /10s pauza 

 

EN 61000-4-11 

Podle 6.2.1.10 (***) 

*  V případě zamrzající myši kvůli vysokému vzdušnému výboji (8kV) mohou být potřebné zásahy 

uživatele, například pohyb myši. Aby se zabránilo vzdušnému výboji, měly by být podlahy dřevěné, 

betonové nebo z keramických dlaždic. Pokud jsou podlahy pokryté syntetickým materiálem, měla by 

být relativní vlhkost 30%. 

 

**  Pokud je pozorováno abnormální chování sledovací jednotky (občasné chvilkové výpadky), mohou 

být nutná další opatření. Kvalita napájecího zdroje by měla být odpovídat požadavkům pro komerční 

nebo nemocniční prostředí.  

 

*** Pokud uživatel MobileUS vyžaduje nepřetržitý provoz při výpadku napájení > 95%, doporučuje se, 

aby byl systém MobileUS napájen nepřerušitelným zdrojem napájení nebo baterií. 

 

 

 




