
KAIXIN

BVT02 Blærescanner

Brukermanual



Blæreskanner Brukermanual V1.06

Introduksjon
Takk for at du har kjøpt BVT02 blæreskanner.
Les nøye gjennom denne brukermanualen og vær sikker på at du forstår teksten før 
utstyret  tas i bruk. Vennligst ta vare på denne håndboken etter å ha lest den, slik at den er 
tilgjengelig  ved behov.
Utgivelsesdato for manualen er 25. September 2019, versjon V1.06.  

Manualen kan bli endret uten forvarsel.

Informasjon om opphavsrett
Brukerhåndboken og tilsvarende immaterielle rettigheter tilhører Xuzhou Kaixin  
Electronic Instrument Company Ltd (heretter referert til som Kaixin). Individer eller  
organisasjoner kan ikke kopiere, endre eller oversette noen del av denne håndboken uten  
uttrykkelig skriftlig tillatelse fra Kaixin.

Erklæring
Kaixin har endelig forklaringsrett til denne brukerhåndboken.
Kaixin er ansvarlig for sikkerheten, påliteligheten og ytelsen etter følgende krav:
1.Montering, utvidelse, omstilling, forbedring og reparasjon utføres av fagfolk 
godkjent av Kaixin.
2.Alle reservedeler, tilbehør og forbruksvarer benyttet til reparasjoner er 
Kaixin-originale eller godkjent av Kaixin.
3.Elektrisk utstyr er i samsvar med nasjonale standarder og kravene i 
brukerhåndboken.
4.Betjening av produktet er i henhold til brukerhåndboken.

Garanti og reparasjon
Kjøpte produktgaranti; se selskapets servicepolitikk.
Medisinsk-tekniske avdelinger som har skriftlige tillatelse fra Kaixin kan foreta  
garantireparasjoner av apparatet selv. Kaixin vi forsyne godkjent servicepersonell med 
all nødvendig informasjon og materiell.

Informasjon om produsenten
Xuzhou Kaixin Electronic Instrument Co.,Ltd.
Kaixin Mansion, C-01, Economic Development Zone, Xuzhou, Jiangsu,  
China. Zip Code: 221004
Tel: +86-516-8773293287733758
Fax: +86-516-8773293287792848
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Viktig Informasjon
1. Brukeren er ansvarlig for vedlikehold og forvaltning av dette produktet etter at det er 
kjøpt.
2. Garantien omfatter ikke følgende:

a) Tap eller skader forårsaket av feil eller grovt bruk.
b) Tap eller skader som skyldes force majeure (som branner, jordskjelv, flom, 
eller lyn osv.).
c) Skade eller tap forårsaket av feil som gjør at spesifikasjonene for bruk av 
systemet ikke oppfylles, som utilstrekkelig strømforsyning, feil installering eller 
miljøforhold.
d) Skade eller tap forårsaket av bruk av systemet i andre regioner enn der det ble 
kjøpt for å brukes.
e) Tap eller skader forårsaket av at systemet ikke er kjøpt av Kaixin eller en 
autorisert forhandler eller agent.

3. Systemet skal kun betjenes av kvalifisert medisinsk personell (definert som 
operatør).
4. Programvare, maskinvare eller tilhørende utstyr må ikke endres eller modifiseres uten 
tillatelse fra produsenten.
5. Kaixin er ikke ansvarlig for problemer, skader eller tap som følge av re-installasjon, 
endring eller reparasjoner utført av personell som ikke er sertifisert av Kaixin.
6. Dette produktet er ment å gi kliniske diagnosedata for leger. Legen er selv ansvarlig 
for diagnosen. Kaixin skal ikke holdes ansvarlig for eventuelle problemer som oppstår 
fra prosessen.
7. Pass på å sikkerhetskopiere viktige data til eksterne lagringsmedier, for eksempel 
bærbare PC-er.
8. Kaixin er ikke ansvarlig for data lagret i det interne systemet som går tapt på grunn 
av operatørfeil eller unormal tilstand.
9. Denne håndboken inneholder advarsler for forutsigbare farer. Brukere skal også 
utøve forsiktighet og alltid være oppmerksom på at uforutsette farer som ikke er 
beskrevet i denne i denne håndboken kan oppstå. Kaixin skal ikke holdes ansvarlig for 
skader og tap som oppstår ved ikke å følge brukerinstruksjonene beskrevet her.
10. Denne håndboken skal være tilgjengelig ved maskinen slik at ansvarlig personell 
og operatører alltid kan slå opp i den ved behov. Når systemansvarlig personell byttes 
skal også dette personell overta ansvaret for denne brukerhåndboken.
11. Utslitte eller defekte produkter skal avhendes ifølge lokale bestemmelser.
12. Service og vedlikehold av produktet skal utføres av Kaixin eller sertifisert 
personell.
13. Sertifisert personell er personer som har blitt opplært og autorisert av Kaixin.
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Sikkerhetsinformasjon
1. Varselsymboler og definisjoner
Følgende varselsymboler er brukt i denne manualen for å angi sikkerhetsnivået og andre
viktige elementer. Vennligst husk disse symbolene og forstå hva de betyr. Symbolene i
tabellen nedenfor formidler forskjellige sikkerhetsnivåer som følger:

Symbol / Ord Betydning

Danger
Angir en overhengende fare som kan føre til personlige eller  
alvorlig skade hvis ikke varselet tas tilfølge.

Warning
Angir en potensiell fare som kan føre til personskade hvis ikke  
advarselen tas til følge.

Attention
Angir en potensiell fare eller uventet tilstand som kan føre til
lett skade eller tap av utstyr hvis informasjonen ikke tas til
følge.

2. SymbolsDirectory
Symbols Description

Type B tilkoblet utstyr

Følg bruksanvisningen

Advarsel: Sjekk bruksanvisning for korrekt bruk, og/  
eller viktig informasjon.
Nettbryter / Hovedbryter

Indikator for spenningsforsyning

Indikator for adaptertilkobling

Indikator for lading av batteri

Polaritet for likestrømskobling
Likestrøm (DC)

Produsent

Fabrikasjonsdato

Serienummer

USB-tilkobling

SW Fotbryter

Skanneknapp på probe

IPX7 Beskyttelsesgrad for fuktighet: Tåler å bli midlertidig  
sunket ned i vann.
CE-Merket i henhold til MDD
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Opp

Må holdes tørt

Lett knuselig

Stablegrense, antall enheter

Temperaturgrense (Lagring og transport)

Luftfuktighetsgrense (Lagring og transport)

Relativ luftfuktighetsgrense (Lagring og transport)

Merking for elektrisk og elektronisk (EE) spesialavfall
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Kapittel 1 - Oversikt

1.1 Introduksjon
BVT02 blæreskanner brukes til non-invasiv måling av blærevolum med 

ultralyd. Den brukes til å måle blærevolum og resturin samt til å vurdere urinretensjon og 
inkontinens, og reduserer behovet for kateterisering og dermed også infeksjonsfaren. 
BVT01 blæreskanner opererer med skannerfrekvens på 2,5 MHz.

BVT02s nøyaktighet må oppfylle følgende krav:
Skjermoppløsningen skal vise urinvolum på 1 ml.
Avvik ved urinvolum på 20 – 99 ml er ±15 ml. 
Ved urinvolum på 100 – 999 ml er det mindre eller lik 15 %.
I et typisk kommersielt- eller sykehusmiljø avhenger bruk av instrumentet av følgende 
viktige faktorer:
1. Elektromagnetiske forstyrrelser ikke forårsaker artifakter eller forvrengning i et bilde 
eller feil tallverdi på skjermen, slik at diagnosen kan påvirkes.
2. Elektromagnetiske forstyrrelser ikke forårsaker visning av ugyldige numeriske verdier 
knyttet til diagnosen.
3. Elektromagnetiske forstyrrelser ikke forårsaker produksjonen av utilsiktede eller 
overflødige ultralydsignaler.
4. Elektromagnetiske forstyrrelser ikke forårsaker produksjonen av utilsiktede eller 
overflødige svingninger fra transduseren.

1.2 Bruksområde
BVT02 blæreskanner brukes i medisinske institusjoner til klinisk måling av 

urinvolum for å gi grunnlag for gjennomføring av klinisk kateterisering og gjøre 
evalueringer av resturin etter vannlating.
Kontraindikasjoner: utstyret er ikke egnet for bruk på gravide kvinner, på barn eller på såret 
hud.

Advarsel: Dette utstyret er ikke egnet til bruk i hjemmet

Obs: For pasienter med hypertrofi av prostata, romoppfyllende
sykdomsprosesser eller arr er det risiko for unøyaktige måleresultater

Advarsel: Dette utstyret kan ikke brukes til behandling.
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Kapittel 2 - Teknisk spesifikasjoner

2.1. Tekniske data
1. Monitor: 3,5” LCD
2. Adapter, inn: 100-240 V / 1,2-0,6 A / 50-60 Hz
3. Adapter, ut:12,8 VDC / 3,0 A
4. Merkedata, hovedenhet: DC12 V / 3,0 A
5. Størrelse, hovedenhet: 90 x140 x 85 mm (L x B x H)
6. Vekt, hovedenhet: ca. 750 (med batteri og probe)

2.2.  Primærfunksjoner
1. Systeminnstillingsfunksjon: Systemdato og tid kan justeres
2. Serviceinnstillingsfunksjon: Lite-modus og expert-modus kan 

velges
3.Operatørinnstillingsfunksjon:

USB Disk kryptering til pasientinformasjonsikkerhet
Valg av pasientmodus: standard, barn, adipøs
Urinvolum grenseparameter
Bildekontrast
Språkvalg

4.Bildelagringsvalg
5. Strøminnstillinger:

Skjermbeskytter
Innstilling for automatisk skan
BVT02 har indikator for lading og lavt batteri

6.Overføre bilder fra hovedenhet til PC
2.3.  Teknisk indeks

1.Akustisk arbeidsfrekvens: Avvik mellom  akustisk arbeidsfrekvens og nominell 
frekvens bør ligge innenfor ±15%.

2.Gjennomtrengingsdybde: ≥160mm
3.Lateraloppløsning: ≤3mm (depth ≤ 80mm)
4.Aksialoppløsning: ≤2mm (depth ≤ 80 mm)
5.Urinvolum måleområde: bør ligge innen 20 mL-999 mL
6.Urinvolum måleområde nøyaktighet:

20mL-99mL toleranse ±15 mL (ved målinger som ligger innen 20mL -99mL); 
100mL-999mL toleranse ±15% (ved målinger over ≥ 100mL).
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Kapittel 3 - Betjening

1. Sammensetning av instrumentet
BVT02 Blæreskanner består av hovedenheten, probe og strømadapter.

2. Navn på komponenter

Fig. BVT02 illustrasjonstegning
3.3 Beskrivelse av proben

Fig. 2.5MHz probe
# Navn Funksjon

1 Akustisk lense Linse som ved mekaniske metoder bryter lydbølgene fra 
tranduceren for skanning i sektor og ulike vinkler

2 Skanneknapp Trykk på denne for å starte måling
3 Kabel Forbinder proben med hovedenhet

3.4 Funksjonstaster
# Symbol Navn Funksjon

1 Av/på knapp Slå på eller av strømmen til apparatet

2
Skanne-
knapp

Når maskinen er på, trykk en gang for 2D-
skanning. Trykk en gang til for 3D-skanning.

3 Menyknapp
Trykk denne knappen for å få adgang til menyen og 
forskjellige innstillinger.

- 3 -

Batteri-indikator Strømindikator
Av og på knapp

Mikro-USB inngang
Probe

Batteri

Strømtilkobling

Skanneknapp

(Reservert)

Indikator for strømadapter

Hovedenhet

LCD

Tastatur
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4 Piltaster

 I 2D-modus trykk på        for å velge hvilken type 
pasient en skal undersøke.

 I 2D-modus trykk på       for justering av kontrast
 Ved gjennomført 3D-skanning kan en plugge inn 

USB-disk for lagring av bilde. Trykk på       for 
lagring av bilde.

 Ved gjennomført 3D-skanning kan en bla 
gjennom de siste 6 utførte undersøkelserne Trykk 
på              for å bla gjennom seks grupper med 
ortogonale bilder.

 Inne på systeminnstillinger brukes piltastene for å 
velge og manipulere innstillinger. Bruk
for å velge innstilling. Bruk              for å  justere 
valgt parameter.

- 4 -

4.1 Standard konfigurasjon
1. Hovedenhet 1 STK
2. 2,5MHz probe 1 STK
3. Strømadapter 1 STK
4. Batteri 1 STK
5. Utstyrsbeholder/kasse 1 STK
6. Gummi 1 STK
7. OTG U disk (On-the-go) 1 STK
8. PC programvare (kx_station_2) 1 STK

4.2 Tilleggsutstyr
Kalibreringskopp

Kapittel 4 - Systemkonfigurasjon
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Kapittel 5 - Driftstilstand

5.1 Strømadapter
Inngang: 100 - 240 V~/ 1,2 – 0,6 A / 50 – 60Hz
Modell: BJE01-40-001M
Utgang: 12,8 VDC / 3,0 A
Merkedata: 12 VDC / 3,0 A

- 5 -

5.2 Driftsmiljø
Omgivelsestemperatur: 10℃-40℃
Relativ fuktighet: 30 %-75 % (uten kondensering)
Atmosfærisk trykk: 700 hPa – 1060 hPa
Høyde over havet: < 3000 m
Overspenning: Overspenningskategori Ⅱ
Forurensningsgrad: 2

OBS: Spenningen på strømnettet varierer i ulike land eller områder.

Advarsel: Ikke bruk dette utstyret der brennbar gass (som anestesigass, oksygen
eller hydrogen) eller brennbar væske (for eksempel alkohol) er til stede!
Det kan føre til eksplosjon.

Advarsel: Bruk av radiomottaker- og sendeutstyr i nærheten av systemet kan
forstyrre driften. Det er forbudt å bære eller bruke enheter som kan generere
radiobølger, så som mobiltelefoner, radiosendere og trådløs fjernkontroll leketøy i
rom der dette systemet er installert.

OBS: Systemet bør ikke brukes i følgende miljøer:

1. Sprut 2. Fuktighet 3. Regn 4. Tordenvær

5. Ingen ventilasjon 6. Støv 7. Nær varmekilde 8. Direkte sollys

9. Dramatisk temperaturendring 10. Kjemiske medisiner 11. Giftig gass

12. Korrosiv gass 13. Sterke rystelser 14. Sterkt elektromagnetisk felt (f.eks. MRI)

15. Stråling (f.eks. røntgen, CT) 16. Defibrillator eller kortbølge- lysterapiutstyr

Advarsel: Ikke bruk dette utstyret sammen med diatermiutstyr, utstyr for 
høyfrekvensterapi, defibrillatorer eller annet elektrisk utstyr som kan påføre 
pasienten elektrisk sjokk!

Advarsel: AC/DC adapteren er en del av utstyret. Bruk kun 
AC/DC-adaptere levert av produsenten av dette utstyret!

5.2 Lagring og transport
Omgivelsestemperatur: -30℃ - +55℃
Relativ fuktighet: 10 % - 93 % (uten kondensering) 
Atmosfærisk trykk: 500 hPa – 1060 hPa
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Kapittel 6 - Systeminstallasjon og -sjekk

Advarsel:
1. Alle støpsler til utstyr i dette systemet skal kobles til stikkontakt på vegg med beskyttende jord, og 
kontakten må oppfylle kravet om nominell effekt fra instrumentet. Bruk av forgreningskontakter
(padder) kan påvirke den beskyttende jordingen og forårsake lekkasjestrømmer som overskrider
sikkerhetskravene.

2. Følg reglene for riktig tilkobling og jording av strømforsyningen, ellers vil det være fare for elektrisk 
støt. Koble ikke jordledningen til gassrør eller vannrør, da det kan gi dårlig jording og forårsake 
eksplosjonsfare.

3. Dette utstyret er ikke vanntett, så det må ikke brukes på steder der væske kan trenge inn i utstyret. 
Sprut aldri væske på utstyret, da det kan gi fare for elektrisk støt eller forårsake skade på utstyret.
Hvis det blir sølt væske på utstyret, må du øyeblikkelig slå av strømmen og kontakt din lokale 
representant.

4. Tilleggsutstyr som er koblet til elektromedisinsk utstyr må tilfredsstille de respektive IEC eller ISO 
standardene (f.eks. IEC60950 for databehandlingsutstyr). Videre skal alle konfigurasjoner overholde 
kravene for elektromedisinske systemer (IEC 60601-1-1 eller klausul 16 IEC60601-1 3. henholdsvis). 
Alle som kobler ekstra utstyr til elektro-medisinsk utstyr, konfigurerer et medisinsk system, og er 
derfor ansvarlig for at systemet overholder kravene til elektromedisinsk systemer.
Lokale lover har prioritet over de nevnte kravene, så hvis du er i tvil, kontakt din lokale representant 
eller teknisk avdeling.

5. Unngå at bevegelige deler av utstyret eller andre enheter (for eksempel ulike signal-innganger og -
utganger, etc.) får kontakt med pasienten. Hvis dette eller annet utstyr har feil, kan pasienten få 
elektrisk støt.

6. Hvis det er tvil om tilstanden / kvaliteten på ekstern beskyttelsesleder i installasjonen eller dens 
arrangement, skal utstyr betjenes fra intern elektrisk spenningskilde.

- 6 -

Advarsel: For å unngå risiko for elektrisk støt, må dette utstyret bare være koblet til et 
strømnett med beskyttende jord.

Advarsel
1. Når apparatet fungerer unormalt: stans arbeidet, slå av strømmen og sjekk årsaken.
Informer deretter Kaixin om det.
2. Slå alltid av strømmen og trekke ut pluggen fra kontakten etter bruk.
3. Det er forbudt å dra i eller presse kablene. Kontroller dem regelmessig for skader og
forurensning. Slå av strømmen og skift kablene i tilfelle slike funn.
4. Det er forbudt å koble proben til/fra eller flytte maskinen under operativ bruk med
strømmen på, da det medfører sikkerhetsfare.
5. Trekke ut støpselet fra kontakten ved tordenvær for å unngå skade fra lyn.
6. Ved raske temperaturendringer vil det oppstå kondens i instrumentet, som kan skade det.
7. Apparatet er slått helt av bare ved å koble strømforsyningen fra veggkontakten.

Advarsel: Strømadapteren, strømledningen, sonder, fotbryteren, batteri og batterilader som
beskrevet i denne seksjonen kan erstattes av operatøren, men disse delene må leveres av KAIXIN eller
godkjent leverandør.
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6.1 Plassering av systemet 
Vennligst les nøye og forstå sikkerhetsadvarsler før flytting og plassering av 
instrumentet. 
1. Pakk ut instrumentet og sjekk mot pakkseddelen at alt følger med
2. Plasser apparatet på et stabilt og flatt underlag.
3. La det være minimum 20 centimeter rom både bak og på begge sider av apparatet.

OBS: Det skal settes av tilstrekkelig plass på baksiden og begge 
sider av apparatet. Ellers kan det oppstå skadelig varmeutvikling på 
innsiden av kabinettet. 

6.2 Installering av batteri
Probeholder skal monteres på begge sider av hovedenheten. 

Batteri

Deksel nedre del av 
hovedenhet

Tegning over batteri installasjon og fjerning

M3*6 panhode 
skruer        

M3*6 panhode 
skruer        

Advarsel: Kortslutt ikke batteriets poler

6.3 Tilkobling til strøm

1. Koble til strømadapteren
Koble pluggen på strømadapteren til "DC Power input"-kontakten på høyre side av 
enheten.
2. Koble til strømnettet
Sett inn pluggen på strømkabelen (type «apparatkabel») som følger med enheten i 
inngangs-kontakten på strømadapteren og deretter støpselet i den andre enden av 
kabelen til en jordet stikkontakt.

Advarsel:
1. Adapteren har ingen bryter. Koblingene på strømkabelen
brukes som tiltenkt frakobling av enheten fra strømnettet. Ikke
plasser enheten der det er vanskelig å foreta frakobling av den!
2. AC/DC-adapteren (strømadapteren) er en del av utstyret, og
kun adaptere fra Kaixin skal brukes på utstyret.
3. Plasser adapteren på et flatt underlag for å unngå skade på
strømadapteren eller mennesker pga. uventet fall.
4. Operatøren må ikke berøre signalinngang / -utgang og
pasient samtidig.
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6.4 Kontroll av ultralydprobe før og etter bruk
Før og etter arbeid med ultralyddiagnose må overflaten på probe og kabel sjekkes for

oppflising, sprekker og bulker. Sjekk også at den akustiske linsen er uskadet, renset og
desinfisert.
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6.5 Kontroll av hovedenhet før og etter bruk
6.5.1 Inspeksjon før oppstart

1. Temperatur, fuktighet og lufttrykk skal oppfylle kravene til bruk av enheten.
2. Ingen kondensering skal forekomme.
3. Ingen forvrengning, skade eller forurensning på systemet og tilleggsutstyr. Rens deler
som angitt i aktuelle avsnitt, hvis kontaminert.
4. Kontroller berøringsskjermen og kabinettet for å sikre at de er i god stand og at det ikke
finnes sprekker eller løse skruer.
5. Ingen skader på kabler (f.eks. strømkabelen, etc.) og ingen løse koblinger.
6. Sjekk proben og dens tilkoblinger for skader (f.eks. pga. slitasje, fall eller
kontaminering). Kontaminert utstyr desinfiseres som angitt i aktuelle avsnitt.
7. Se til at proben er rengjort / desinfisert. Hvis ikke, kast den som angitt i aktuelle avsnitt.
8. Sjekk alle tilkoblingene på maskinen for mulig skade eller blokkering.
9. Rengjør arbeidsområdet og omgivelsene

Advarsel:

1. Ikke bruk prober fra andre produsenter, da utstyret og proben kan forårsake skade 
og i ekstreme tilfeller brann.

2. Kontroller probe og tilkoblingskabel etter bruk til diagnose. Bruk av defekte prober 
kan forårsake elektrisk støt.

3. Ikke utsett proben for slag eller støt; en skadet probe kan tilføre pasienten elektrisk 
støt.

4. Uautorisert demontering av proben er forbudt, da det kan føre til elektrisk støt.

OBS:

1. For å unngå fall skal proben plasseres i holder, eller pakkes ned i bærekoffert ikke 
på skrivebordet eller lignende sted.

2. Sonden er et kritisk presisjonsutstyr, og må ikke belastes mekanisk på noen måte. 
Ikke dra eller vri sondekabelen.

3. Slå av ultralydsystemet før du kobler fra proben. Å koble proben fra med strømmen 
på kan skade systemet eller proben.

4. Før du kobler fra proben, plasser den i holderen for å hindre at den faller og blir 
skadet.

5. Når apparatet er slått på, men ikke er i bruk, frys bildet for å øke probens levetid.

6. Apparatet bør stilles inn til minst 5 minutter i aktiv tilstand før det går i hvilemodus.

Advarsel: Bruk sammen med ildfarlig bedøvelsesmiddel kan forårsake eksplosjon
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6.5.2 Inspeksjon etter oppstart
Kontroller følgende etter at du har startet enheten:
1. Ingen unormal lyd, lukt og overoppheting.
2. For å sikre en normal oppstart, sjekk at strømlampen lyser og bildet vises på
skjermen.
3. Sjekk den akustiske linsen for unormal høy temperatur når proben er i bruk. Dette
kan gjøres for hånd ved å berøre proben og føle temperaturen på linsen.
4. Sjekk bildet for å sikre feilfri skjermvisning (f.eks. ingen overdreven støy eller
flimring).
5. Sjekk apparatet for å sikre at ingen lokal overoppheting oppstår.

- 9 -

6.6 Omstart
Ved unormalt skjermbilde eller problemer med betjening, slå av strømmen og start 

systemet på ny.

OBS: En overopphetet akustisk linse kan forårsake forbrenning på 
pasientens hud.

OBS: Rengjør alltid probens overflate for gel etter bruk. Ellers kan
den størkne utenpå den akustiske linsen og forringe bildekvaliteten.

Advarsel: Bruk kun ultralydgel som er godkjent etter MDD 
direktivet.
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I todimensjonal brukergrensesnitt trykk på knappen        på proben, eller trykk på 
knappen          på tastaturet for å gå over i todimensjonal skan-modus. 

pasienttype vises øverst i venstre hjørne av skjermen.

     for å justere kontrastnivå best egnet for 

Fig. Todimensjonal skan, brukegrensesnitt
Det todimensjonale brukergrensenittet viser B-modus bilde, pasienttype-ikon og 
bildekontrast-ikon.

I todimensjoal modus trykk på knappen  for å velge pasienttype som passer best.

For å stenge ned hovedenhet, trykk på bryteren        . Maskinen stenger da ned, skjermen vil 
slås av og indikator     vil slutte å lyse

7.2 Brukergrensesnitt
7.2.1 Todimensjonal skan, brukegrensesnitt

Maskinen startes opp i 3Dskan-modus. Trykk på knappen         på proben, eller          
på tastaturet for å gå over i todimensjonal modus.

Kapittel 7 -
7.1 Oppstart og nedstegning

Trykk på bryteren 
skrus på og indikator      vil lyse.

Bladder Scanner User’s Manual V1.06

Normal drift

på toppen av skjermen. Enheten kobles da på, skjermen 

Type: standard modus  , barnemodus eller overvektigmodus  Ikon for

Ikon for kontrast vises i øverst i høyre 

I todimensjonal modus trykk på knappen 

bildet: Høy   Medium eller Lav hjørnet 
av skjermen.
7.2.2 Tredimensjonal skan, brukergrensesnitt

Fig. Tredimensjonal skan, brukegrensesnitt
- 10 -

Område for
bildevisning

Visning av
måleresultater
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1. Trykk knappen for å gå inn på“System Set”menyen;

2. Trykk       eller        knappen for å sette kursor på “Date”, trykk         eller         for å 
justere dato;

3. Trykk       knappen for å låse nye dato og gå ut av “System Set” menyen.
7.3.2 Tid

Bladder Scanner User’s Manual V1.06

Det tredimensjonale brukergrensesnittet viser B-modus-bilder av blæren og målte 
resultater. Brukergrensesnittet er delt mellom bildevisningsområdet og visning av målte 
resultater.

Bildevisningsområdet viser systemtiden, batteristatus, hvilket nummer av de 12 bildene 
som vises av de 12 seksjonelle bildene tatt av blæren. Av disse kan systemtiden endres i 
"System Set". De  seksjonelle bildene av blæren vises i 12 utsnitt, som er delt inn i seks 
grupper. Hver av disse gruppene består av to ortogonale (rettvinklede) bilder;

Du kan veksle mellom bildene ved å trykke på                på tastaturet. Gruppene med 
seks ortogonale bilder genereres ved at skanne-planet automatisk vinkles med intervall på 
15º. Nummeret til hver bilde i gruppen vises i toppen av hvert bilde.

Visningsområdet for målt resultat viser retning for utført skan, grafisk fremstilling av 
blærens kontur, urinvolumresultat i milliliter og opptil fire historiske resultat. Etter utført 
skanning kan den grafiske fremstillingen av blærens kontur brukes til å lokalisere blæren. 
Sentrering av blæren i sentrum av         vil øke nøyaktigheten av målingen. Historiske 
resultater kan være nyttig for referanse. Sist utført måling vil alltid stå i større skrift i bunn av 
bilde.

7.3.3 Probe protect timesetting

- 11 -

Notis: Eksempel: Hvis tid er satt til 10 sekunder: Proben vil automatisk starte skan  
i todimensjonal modus etter 10 sekunder. Hvis tid er satt til 0, vil ikke automatisk skan 
starte

Grafisk fremstilling 
av blærens kontur

Sist utført måleresultat

Historiske
måleresultat

7.3.1 Dato

1. Trykk knappen for å gå inn på“System Set”menyen;

2. Trykk       eller        knappen for å sette kursor på “Tid”, trykk         eller         for å 
justere tid;

3. Trykk       knappen for å låse ny tid og gå ut av “System Set” menyen.

1. Trykk   knappen for å gå inn på“System Set”menyen;

2. Trykk       eller        knappen for å sette kursor på “Probe Time”, trykk   eller 
for å justere tid før automatisk skan starter;

3. Denne parameteren kan går fra 0-99 sekund. 0 sekund = automatisk skan AV

4. Trykk       knappen for å låse ny tid og gå ut av “System Set” menyen.
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1. Trykk knappen for å gå inn på“System Set”menyen;

  eller 2. Trykk       eller        knappen for å sette kursor på “Contrast”, trykk 
for å justere kontrastnivå.

3. Kontrast er delt inn i tre forskjellige nivå: Høy       , medium        og lav 
Standard nivå er medium.

4. Trykk       knappen for å låse nytt nivå og gå ut av “System Set”
menyen.

1. Trykk knappen for å gå inn på“System Set"-menyen;

2. Trykk       eller        knappen for å sette kursor på “Language”.Trykk  eller 
for å velge språk;

3. Trykk       knappen for å låse nytt språk og gå ut av “System Set”-menyen.

Notis: Når systemtiden passerer angitt skjermbeskyttertid uten at noen knapp er 
trykket, da vil skjermen gå i svart. Trykk en knapp og skjermen våkner igjen.

7.3.6 Innstilling av volumalarm
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7.3.4 Skjermbeskytter

Notis: For å se mere om Ekspert | Lite, se seksjon 8.2 Arbeidsprosess 
7.3.8 Kontrast
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1. Trykk   knappen for å gå inn på “System Set”menyen;
 eller 2. Trykk       eller        knappen for å sette kursor på “Screensaver”. Trykk 

for å justere tid før skjermbeskytter starter;

3. Denne parameteren kan gå fra 0-99 sekunder. 0 sekund = skjermbeskytter AV

4. Trykk       knappen for å låse ny tid og gå ut av “System Set”-menyen.

7.3.5 Språk

1. Trykk   knappen for å gå inn på “System Set”-menyen;

2. Trykk       eller        knappen for å sette kursor på “Vol Tip”, trykk   eller         for 
å justere volum; Verdiene justeres i steg à 5ml

3. Denne parameteren kan går fra 0-999 milliliter(ml). Standard verdi er satt til 300ml

4. Trykk       knappen for å låse ny verdi og gå ut av “System Set” menyen.

Notis: Når målt volum overskrider innstilt volum, vil maskinen avgi en lydalarm i 
form av pipetone. Hvis volum ikke overskrides vil ingen lyd avgis. 

7.3.8 Modus Lite | Ekspert

1. Trykk knappen for å gå inn på“System Set”menyen;

2. Trykk       eller        knappen for å sette kursor på “Mode choice”, trykk         eller 
for å velge "Expert" eller "Lite";

3. Trykk       knappen for å låse nytt modus og gå ut av “System Set” menyen.
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 Kryptering av U-disk
Kopier "KX" mappen mottatt av Norengros til roten av USB-disken, kryptering er nå
komplett.

 Identifiser U-disken
1. Rett etter oppstart, eller ved avsluttet tredimensjonal skan, trykk på knappen for å

få opp dialogboksen "USM Mode Select". Trykk på valgfri piltast for å aktivisere
"Host Mode";

2. Trykk på knappen        for å godkjenne identifiseringen, og maskinen vil stenges
ned. Etter oppstart vil systemet gjenkjenne U-disk når den plugges inn.

3. Hvis du trykker på knappen  vil du kansellere identifisering, og gå ut av "USB 
Mode Select" dialogboks.

 Lagre bilde
1. Sett inn OTG U-disk i Micro-USB porten på høyre side av hovedenheten. På

skjermen vil nå "U Disk" vises øverst i venstre hjørne.

2. Trykk på skanneknappen        på proben, eller          knappen på tastaturet for å
aktivisere todimensjonal skan-modus; etter korrekt plassering av proben på blæren;
trykk på skanneknappen        på proben, eller         knappen på tastaturet for å starte
tredimensjonal skan. Systemet avgir en kort "bipp"-lyd som indikerer at skan er
komplett.

3. Trykk på knappen       , systemet vil da avgi en kort "bipp"-lyd, og systemet vil
lagre all informasjon som vises på skjermen.

4. Trykk på skanneknappen        på proben, eller    knappen på tastaturet for å 
returnene til todimensjonal skan-modus.

Notis 1: Mappen “IMG” inneholder en  sekvensiell bildemappe.
Note 2: Bildemappen blir navngitt etter systemets dato; selve bildet blir navngitt 

etter systemets tid.
Eksempel:  
U:\IMG\20160812\104835.bmp
Dette betyr at klokken 10:48:35 , 12August 2016, ble  bildet 
“104835.bmp”  lagret under mappelokasjonen U:\IMG\20160812.

7.4.2 Bildevisning
Sett OTG U-disk inn i en datamaskin for å se gjennom lagrede bilder.
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7.4 Bildevisning og lagring
7.4.1 Bildelagring
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OBS:
1. Før du bruker OTG U-disk* for å lagre bilder, vær sikker på at systemet

gjenkjenner U-disken. Velg USB Host Mode for å identifisere U-disk.
2. Dette systemet kan kun bruke kryptert U-disk kompatibel med USB 2.0, ellers

kan ikke lagring av data/bilde utføres.
3. Hvis du behøver en krypert mappe til U-disk; ta kontakt med Norengros.

*On The Go USB Disk
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 Identifisere PC/datamaskin
1. Rett etter oppstart, eller ved avsluttet tredimensjonal skan, trykk på knappen   for å 

få opp dialogboksen "USB Mode Select". Trykk på valgfri piltast for å aktivisere
"Device Mode";

2. Trykk på knappen        for å godkjenne identifiseringen, og maskinen vil stenges ned.
Etter oppstart vil systemet gjenkjenne PC/datamaskinen når den kobles til;

3. Hvis du trykker på knappen         vil du kansellere identifisering, og gå ut av "USB Mode 
Select" dialogboks.

 Overføre bilder til PC/datamaskin

1. According to the information provided in the card in the package, get “KAIXIN
ultrasound workstation software”, copy to the computer, open the workstation software
folder, double-click the icon “kx_station_2” to enter workstation interface

2. Etter du har sikret at PC/datamaskin som skal brukes er identifisert. Koble USB kabelen
til datamaskinens USB port, koble deretter til USB kabelen til Micro-USB porten i
BVT02 hovedenhet. "PC" vises nå i øvre venstre hjørnet på skjermen.

3. Trykk på skanneknappen        på proben, eller          knappen på tastaturet for å
aktivisere todimensjonal skan-modus. Etter korrekt plassering av proben på
blæren, trykk på skanneknappen        på proben, eller         knappen på tastaturet
for å starte tredimensjonal skan. Systemet avgir en kort "bipp"-lyd som indikerer
at skanningen er komplett.

4. Trykk på knappen , systemet vil da avgi en kort "bipp"-lyd, og systemet vil lagre all
informasjon som vises på skjermen.

5. Trykk på skanneknappen        på proben, eller    knappen på tastaturet for å 
returnene til todimensjonal skan-modus.
Notis: Hvis bilder ikke overføres, vennligst gjennomfør en omstart av 
programvaren "kx_station_2".

 Bruk av programvaren til PC/datamaskin(kx_station_2)
PC programvaren "kx_station_2" brukes til å se på bilder sendt over fra BVT02
hovedenhet.
1. Klikk høyre og venstre piltast i nedre høyre hjørne av programvaren for å bla gjennom

mottatte bilder.
2. Klikk "refresh" knappen,. Dette vil organisere alle miniatyrbildene på høyre side til å

vises etter bildets navn (etter hvilken tid bildet ble tatt).
3. Klikk "path"knappen for å se fil-lokasjon til et bilde.
4. Klikk      knappen for å stenge ned programvaren.

Notis: Bildene er lagret etter når bildet ble tatt; tid = systemets tid.
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7.5 Overføre bilder til PC/datamaskin
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OBS: Før du overfører bilder til PC/datamaskin vær sikker på at systemet 
gjenkjenner datamaskinen. Velg "USB Device Mode" for å identifisere datamaskinen
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For eksempel: 20180101102337.png
Dette viser at bildet ble sendt av BVT02 klokken 10:23:37, 1. Januar, 2018.

2. De mottatte .png bildene blir lagret i kx_station_2 mappen på D: disken til
datamaskinen.
Filvei: D:\kxStation_2\image\ - mappen hvor bildene ligger
For eksempel: D:\kxStation_2\image\20180101102337.png
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Kapittel 8 - Måling av blærevolum

8.1 Skanning og posisjonering av blære
Riktig posisjonering av blæren er grunnlaget for nøyaktig måling av blærevolumet. Blæren 
ligger i nedre del av magen, nedenfor skambenet. Før undersøkelsen, tilfør ultralydgel på 
undersøkelsesområdet, og plasser proben som vist på figuren nedenfor.

Fig. Probeposisjonering

Når en måler, skal proben holdes vinkelrett mot blærens bakvegg (med en svak vinkling 
mot halebenet). Proben må også holdes stabilt og i ro. Unøyaktighet ved 
plassering av proben, eller for mye vinkel mot halebenet, vil føre til økt unøayaktighet i 
utførte målinger.

Se på venstre side av berøringsskjermen for å kontrollere om måleposisjonen er korrekt. Hvis 
projeksjonen er nesten sirkelformet, ligger i midten og ikke utenfor skannegrensen (vist i Fig B), betyr 
det at proben er riktig plassert og volumet er gyldig. Hvis ikke må posisjonen på proben justeres og 
målingen gjentas.
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For mye vinkel For mye vinkelKorrekt

Probe

Pasientens
hode

Pasientens
fot

Blære

Skannelinje Skannelinje Skannelinje Skannelinje

Blære

Skanneknapp

Probe

Skamben Høyre side av pasient

Illustrasjon fra pasientens høyre side Illustrasjon fra pasientens fot
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4. Plasser proben i retning haleben. Når en måler skal proben holdes vinkelrett mot blærens 
bakvegg (med en svak vinkling mot halebenet). Proben må også holdes stabilt og i ro. 
Når proben er på plass,trykk på skanneknappen         på proben, eller           knappen på tastaturet, for 
å starte tredimensjonal skan. På høyre side av skjermen vil en blå linje tegnes fra bunn til topp. 
Denne illustrerer at skanningen gjennomføres. Når linjen har kommet til toppen, og en kort "bipp"-
lyd høres, da er skanningen komplett.

1) Hvis maskinen er satt til ekspertmodus: Bildevisningsområdet vil inneholde 12 
seksjonelle bilder av blæren, med omriss av blærens yttergrenser. Visningsområdet for 
målt resultat viser grafisk fremstilling av blæren, og blærens volum. Du kan se 
gjennom de seks bildegruppene ved å trykke på knappene                   på tastaturet.

3. Trykk på knappen        for å velge hvilken pasienttype som skal skannes; Voksen,
barn, eller adipøs       ;
Notis: Barnemodus passer best for barn fra 6 til 12 år. Unormalt store barn (lengde, 
vekt) i denne aldersgruppen kan få mere nøyaktig resultat i voksenmodus.

4. Pasienten undersøkes liggende slik at magemusklene er avslappet. Først lokaliser
skambenet, og deretter tilfør ultralydgel på undersøkelsesområdet ved nedre abdomen.
Sørg for minst mulig luftbobler i gelen;

5. Trykk på knappen        for å sette best mulig kontrastnivå: Høy       , medium

lav         ;

1. Trykk på knappen   maskinen starter opp, indikator for påskrudd     lyser opp;

2. Trykk på skanneknappen på proben, eller    knappen på tastaturet for å gå 
over i todimensjonal skannemodus.

Bladder Scanner User’s Manual V1.06

- 17 -

Fig. A Fig. B Fig. C

Fig. Grafisk fremstilling projeksjon av blære
Figur A viser at blæreprojeksjonen åpenbart avviker fra midtlinjen av testen, og 

ligger i nedre høyre del av sirkelen. Måledataene er ikke nøyaktige, så vinkelen og 
plasseringen av proben må justeres og ny måling foretas.

Figur B viser at blæreprojeksjonen befinner seg i midten av testområdet, er 
tilnærmet sirkulær og innenfor skanning-grensen. Blærevolumet er gyldig.

Figur C viser at blæreprojeksjon er utenfor grensen. Testdataene blir for lave, så 
plassering og vinkling av sonden må justeres og ny måling foretas.

Systemet vil automatisk identifisere grensen av blæren og beregne tverrsnitt, areal og 
volum. Grønn strek i bildet viser kanten av blæren.

8.2 Arbeidsprosedyre
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(2) Hvis maskinen er satt til "Lite": Systemet vil generere en grafisk fremstilling av
blæren(projeksjon). Visningsområdet for målt resultat viser i tillegg til selve 
resultatet også volumalarmens gitte verdi. 

7. Bekreft skanneresultat
(1) Hvis målt resultat viser“----”: Dette indikerer "intet målbart". Gjennomfør en

ny skan.
(2) Hvis en oransje pil vises ved den grafiske fremstillingen av blæren: Dette indikerer

at målingen ikke er akseptabel. Proben må da flyttes i henhold til hva pilen viser, og
ny skan gjennomføres.

(3) Hvis en grønn pil vises ved den grafiske fremstillingen av blæren, og ved målt
resultat vises enten ">" eller "<": Dette indikerer at måleresultatet er noe for høyt
eller lavt, men akseptabelt. For mere nøyaktig resultat, finjuster probens posisjon og
utfør en ny skan.

(4) Hvis ingen pil vises ved den grafiske fremstillingen av blæren: Dette indikerer at
måleresultatet er korrekt.
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OBS: For å sikre korrekt måleresultat, pass på at:
1. Det ikke er luft mellom proben og pasientens hud når skan utføres, og at passelig

trykk holdes for å opprettholde kontinuerlig kontakt med hud;
2. Maskinen bør holdes i ro når skanning utføres. Vibrasjoner / bevegelser av

maskinen kan føre til unøyaktige målinger.
3. Proben holdes stabilt, rolig og i korrekt posisjon når skanningen gjennomføres.

Feil posisjon, eller for stor vinkel, kan føre til unøyaktige målinger.
4. Kateter ikke er tilstede i pasientens blære. Kateter i blæren kan påvirke

nøyaktigheten i volummålingen av blæren.
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Kapittel 9 - Ultralyd; prinsipp og effekter
9.1 Biologisk effekt
Det er generell anerkjennelse for at ultralyddiagnostikk er trygg for menneskelig helse. Så 
langt eksisterer det ingen rapporter på kroppslig skade forårsaket av ultralyd.
Likevel antas det også at ikke alle typer ultralyd er helt trygge. Relevante undersøkelser har 
allerede antydet at høyintensitets ultralyd er skadelig for menneskekroppen. I takt med den 
teknologiske utviklingen de siste årene er man blitt mer oppmerksom på den potensielle 
risikoen for biologiske effekter forårsaket av bruk av ultralyd og anvendelse av 
ultralyddiagnostisk teknologi.
9.2 Mekanisk og termisk effekt
Forskning viser at to forskjellige egenskaper ved ultralyd påvirker menneskekroppen: 
Den ene er den mekaniske effekten som forårsakes av luftbobler som oppstår når 
forskjellen mellom statisk trykk og damptrykk gir for stort negativt trykk. Den andre er 
termisk effekt fra lokal oppvarming forårsaket av absorbsjon av ultralyd i eksponert vev. 
Mekanisk indeks (MI) og termisk indeks (TI) viser nivåene på disse effektene. Forholdet 
MI/TI skal være lavest mulig.
9.3 Uttalelse om forsvarlig bruk.
Selv om det ikke er bevist at bruk av diagnostisk ultralyd kan ha biologisk effekt på 
menneske-kroppen, er det likevel ikke umulig at slike effekter kan påvises i fremtiden. 
Derfor skal vi utøve forsiktighet ved bruk av diagnostiske ultralyd i klinisk praksis. Vi skal 
oppnå nødvendig klinisk informasjon for diagnostisering med rimelig bruk ultralyd, og 
unngå å bruke høyintensitets ultralyd over lengre tid.
9.4 ALARA (As Low As Reasonably Achievable) -prinsippet
Bruk av ultralyd skal være basert på ALARA-prinsippet, som for å gi minimum biologisk 
effekt krever at det brukes lavest mulig utgangsenergi til innhenting av nødvendig 
diagnostisk informasjon. Den ultrasoniske energiintensiteten er direkte relatert til 
utgangseffekt og eksponeringstid. Forskjellige pasienter og forskjellige typer undersøkelse 
krever forskjellig intensitet.
Ikke alle diagnoser kan utføres med ekstra lavt energiforbruk, siden det kan redusere bilde-
kvaliteten og også gi svake dopplersignaler, og dermed utilstrekkelig diagnosegrunnlag. På 
den annen side bidrar heller ikke intensitet større enn det som er diagnostisk tilstrekkelig til 
bedre diagnostisk informasjon, men øker derimot risikoen for biologisk påvirkning. Derfor 
skal bruker av diagnostisk ultralyd alltid ta hensyn til pasientens sikkerhet og velge riktig 
energinivå basert på ALARA -prinsippet.
9.5 Grensene for avgitt akustisk effekt
De akustiske utgangsparameterene for termisk og mekanisk indeks er lavere enn 1,0 i hver 
modus for en probe .
9.6 Faktorer som påvirker lydstyrken
Fordi innstillingene (transmisjonsspenning, transmisjonsfrekvens, etc.) er låst i dette 
systemet, er det ingen faktorer som påvirker lydstyrken.
9.7 Bildekontrollens påvirkning på lydstyrken
Bildekontroll og justering kan ha innflytelse på lydeffekt. Se tabellen nedenfor:
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Operasjon Påvirkning på akustisk kraft - lydstyrken.

Dybdeendring De ulike pasientmodi velger ulik dybde. Da endres akustisk effekt

Start på nytt eller slå 
av/på

Slås enheten av/på eller startes på nytt, vil innstillingene  settes 
tilbake til standard, og lydnivået må stilles inn på ny.
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Kapittel 10 - Vedlikehold av systemet
Vedlikeholdet skal utføres av bruker og servicetekniker. Bruker har fullt 

ansvar for vedlikehold og drift av systemet etter kjøp av produktet.
Under normale omstendigheter er en rutinemessig vurdering og generell 

inspeksjon av sonden og systemets funksjon lurt og kan bidra til å unngå store problemer i 
fremtiden.
10.1 Inspeksjon/verifisering (bruker)
10.1.1 Probe, generell inspeksjon
1. Kontroller proben for synlig skade før bruk
2. Kontroller kabelen for oppflising eller ødelagte ledninger, som kan påvirke probens

funksjon
3. Når du kobler proben til apparatet skal rødt merke på kontakten og pluggen være rett

overfor hverandre
10.1.2 Funksjonell verifikasjon
Systemet inneholder kontrollkopp som brukes til å bekrefte at ytelsen til maskinen er 
normal. Beskrivelse av bruk:
Ved 29 ± 1 ℃ omgivelsestemperatur fylles koppen med natriumklorid (0,9%). Hold proben 
loddrett og stødig inn i koppen (se figur nedenfor). I todimensjonal skan modus trykk 
knappen      for pasientmodus og velg standard modus    . Trykk skannetasten      på proben 
eller      tasten på berøringsskjermen for å skanne bildet. Gjør dette tre ganger. Hvis 
måleresultatet er innenfor området 140ml ± 15%, så viser det at ytelsen er normal.
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10.2 Vedlikehold av bruker
10.2.1 Rengjøring og desinfisering
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Advarsel: Slå av apparatet og trekk ut støpselet for strømforsyning før 
rengjøring av enhetene i systemet. Hvis systemet er tilkoblet er det fare for elektrisk 
støt.

Advarsel: Det er ingen vanntette enheter i systemet. Ikke sprut vann eller annen
væske i systemet ved rengjøring eller vedlikehold. Det kan føre til funksjonsfeil eller
elektrisk støt.
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1.Rengjøring av proben
(1) Bruk sterile hansker for å unngå mulig infeksjon.
(2) Skyll proben med vann eller såpe og vann for å fjerne alle forurensninger, eller bruk

en myk polyuretansvamp for å tørke av proben. Ikke bruk børster, da dette kan
skade proben.

(3) Etter skylling, bruk en steril klut for å tørke bort vannet på overflaten av proben.
Ikke tørk proben ved å varme den.

2.Høynivå desinfeksjon
Bruk metoden som er beskrevet i denne manualen ved desinfisering.
(1) Ta på sterile hansker for å hindre mulig infeksjon;
(2) Rengjør alltid proben før desinfeksjon. Se anbefale desinfeksjonsmidler i tabellen under:

Non-glutaraldehyde-based disinfectant:
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Kjemisk navn Reagensnavn
Phthalaldehyd-løsning
(0.55%)

Cidex OPA Vennligst se bruksanvisning for 
detaljer.

 Følg instruksjonene for desinfeksjonsmiddelkonsentrasjon og
desinfeksjonsmetode samt forholdsregler om desinfeksjonsmidler fra
leverandør. Beskytt probekontakt og kabel mot fuktighet.

 Bløtleggingstiden i desinfeksjonsmiddelet for proben begrenses til minimum
anbefalt tid fra produsent (f.eks. Cidex OPA, produsents anbefaling: 12
minutter).

 Vennligst følg lokale lover og bestemmelser ved valg av desinfeksjonsmidler.
(3) Etter desinfisering, skyll proben med rikelig mengde sterilt vann (3-4 liter) i minst 

ett minutt for å fjerne gjenværende kjemikalier. Du kan følge produsentens anbefalte 
metode for å skylle.

(4) Etter skylling, bruk en steril klut eller gas for å tørke vannet av probens overflate. Ikke 
tørk proben ved å varme den opp.

OBS: 
1. For å hindre mulig infeksjon, anbefales det å bruke sterile hansker ved

rengjøring og desinfisering av ultralydproben.
2. Kaixin gi ikke noen garanti for effekten av desinfeksjonsmiddel. Kontakt

den aktuelle produsenten for informasjon.
3. Rens proben med sterilt vann for å fjerne gjenværende kjemikalier etter

desinfeksjon, da disse kan være skadelige for mennesker.

OBS:
1. Unngå at proben overopphetes (over 60℃) ved rengjøring og desinfisering.

Det kan føre til at den blir deformert eller ødelagt.
2. Følg virksomhetens regler og rutiner ved desinfisering.

OBS: Probens elektriske kaplingsgrad er IPX7. Nedsenkingsdybde som vist 
nedenfor. Kan senkes til punkt vist i illustrasjon neste side.
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Fig. Probe desinfeksjon
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3. Sjekk proben etter rengjøring og desinfeksjon
(1) Sjekk alltid probens kapsling og kabel for deformering eller sprekker;
(2) Lydvinduet på proben er tynt; Sjekk det for slitasje, sprekker, avskalling og sår.

4.Rengjør probens kabel
(1) Rengjør probekabelen med en tørr, myk klut.
(2) I tilfelle smuss som ikke forsvinner med steg (1): Dypp en myk klut i mildt såpevann 

og rengjør probekabelen. La den lufttørke etterpå.
5.Rengjør berøringsskjermen

Rengjør LCD-displayet med tørt, mykt lin eller en ren antistatisk klut.

6. Rengjør kabinett og kontrollpanel
Rengjør apparatoverflaten med myk, tørr klut eller myk klut dyppet i mild 
vaskemiddeloppløsning for å fjerne flekker. Tørk deretter med myk, tørr klut eller ved 

        lufttørring.
10.3 Bruk og vedlikehold av batteri

1. Bruk kun batteripakke (modell JQ0157-02L) utstedt fra Kaixin;
Batteripakken kan kun lades når den er installert i hovedenhet. Servicepersonell eller
forhandler (Norengros) kan skifte batteripakken. Hvordan skifte batteri? se kap. 6.2.

2. Koble adapteren til ladeinngangen på hovedenheten for å lade batteriet. Ladeindikatoren
blinker oransje når batteriet lades; Når batteriet er fulladet lyser ladeindikatoren grønt uten
å blinke.

3. Ladetiden er 4-5 timer, overlading eller utlading vil forkorte levetiden til batteriet.
Fullt oppladet batteri har i  gjennomsnitt en driftstid på 5 timer.

OBS: Ikke Rengjør skjermen med hydrokarbonholdige vaskemidler som alkohol
eller oleinsyre.

OBS: Unngå bruk skarpe gjenstander på berøringsskjermen samt å trykke 
eller klemme på den.

OBS:
1. Det er normalt at fargen på den akustisk linsen endres og at fargen på sonden
blekner.
2. Desinfeksjonstiden bør minimaliseres, da det kan redusere sikkerhet og ytelse
på proben.

Her og oppover,
ikke senk i vann!Skanneknapp
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OBS:
1. Ikke kast batteriet i vann eller væt det, da det kan føre til batterilekkasje, eksplosjon
eller brann
2. Ikke bruk eller lagre batteriet nær varmekilde med sterk varme eller åpen ild. Det vil
føre til batterilekkasje, eksplosjon eller brann.
3. Ikke feilkoble pluss og minus på batteriet. Det vil føre til batterilekkasje, eksplosjon
eller brann.
4. Ikke varme opp eller kaste batteriet i åpen ild. Det vil føre til batterilekkasje,
eksplosjon eller brann.
5. Ikke la batteripolene komme i kontakt med annet metall. Ikke transport eller lagre
batteriet sammen med halskjeder, hårnåler eller andre metallgjenstander som kan føre
til lekkasje, eksplosjon eller brann.
6. Ikke slå batteriet med hammer. Ikke kast det eller rist det. Det vil føre til lekkasje,
eksplosjon eller brann.
7. Ikke før spiker eller andre spisse gjenstander inn i batteriet. Det vil føre til lekkasje,
eksplosjon eller brann.
8. Ikke sveis direkte på batteripolene. Det vil føre til lekkasje, eksplosjon eller brann.
9. Ikke demonter batteriet på noen måte. Det vil føre til lekkasje, eksplosjon eller brann.
10. Ikke lad batteriet nær varmekilde eller i ekstra varmt miljø. Det vil føre til lekkasje,
eksplosjon eller brann.
11. Ikke plasser batteriet i mikrobølgeovn eller trykktank. Det vil føre til lekkasje,
eksplosjon eller brann.
12. Ikke bruk batterier med spesiell lukt eller unormal varme, deformasjoner, endret
farge eller andre unormale fenomener. Det vil føre til lekkasje, eksplosjon eller brann;
13. Stans umiddelbart ladingen og ta ut batteriet fra hvis unormal lukt, farge eller
deformasjon oppstår, da hvert av disse symptomene vil føre til lekkasje, eksplosjon eller
brann.
14. Flytt batteriet bort fra åpen ild hvis det lekker eller avgir uvanlig lukt. Ellers kan
elektrolyttlekkasje forårsake brann eller eksplosjon.
15. Hvis væske fra batteriet kommer inn i øyet; ikke gni, men skyll og kontakt lege
øyeblikkelig. Ellers vil øyet bli skadet.
16. Ikke bruk batteriet i varme miljøer som varmt solskinn eller i bilen når det er for
varmt, fordi det kan ta fyr eller forverre ytelsen og forkorte levetiden.
17. Hvis batteriet brukes utover beskrevet miljø i manualen, vil dette forverre ytelsen
eller forkorte levetiden, og muligens også føre til ekstrem varme, eksplosjon eller brann.
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OBS: Når "     "   ikonet kommer frem midt på skjermen, betyr det at
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batteriet er nesten utladet, og behøver å lades før videre bruk. Koble 
hovedenheten til strøm for å lade batteriet. 

4. Batteriet er forbruksvare. Levetiden avhenger av antall lade- og utladingssykluser. Når 
man merker at brukstiden blir betydelig redusert sammenlignet med normale forhold skal 
batteriet erstattes snarest.

5. Ekstra høye eller lave omgivelsestemperaturer vil påvirke lading, utlading og ytelse, og 
kan medføre kortere levetid og lavere kapasitet.
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10.4 Skifte sikring
Å erstatte sikringen er å erstatte strømadapteren.
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10.5 Utskifting av strømledningen og adapter
Før du erstatter strømledningen og adapteren, vennligst kontakt Kaixin. Erstatt strømledningen
og adapteren under veiledning av Kaixin. Bruk strømledning fra Kaixin..
10.6 Feilsøking

For å sikre normal drift, anbefales brukere å forberede riktig vedlikehold og regelmessige sjekke
sikkerhet og ytelse. Kontakt Kaixin for support hvis uregelmessigheter avdekkes.

Hvis følgende problemer oppstår på maskinen kan du prøve å korrigere som beskrevet i tabellen.
Hvis problemet ikke blir løst, kan du kontakte for support

Problem Aksjon
Strømindikatorlampen lyser ikke
og ingenting vises på skjermen når
du starter maskinen.

1. Sjekk strømforsyningen.
2. Sjekk strømkabelen og støpselet.
3. Sjekk strømadapteren.

Ultralydbildet vises ikke på 
skjermen.

Proben er ikke riktig tilkoblet. Slå av strømmen og 
koble til proben.

Striper eller “snø” kommer og går 
på skjermen.

1. Kontroller strømforsyningen for eventuelle
gnister fra løse ledninger eller koblinger.
2. Sjekk omgivelsene. Elektriske motorer,
lysstoffrør, datamaskiner o.l. kan sende ut 
elektromagnetisk stråling som kan forårsake 
forstyrrelser.
3. Sjekk alle plugger og kontakter som er tilkoblet.
De må være godt festet.

OBS:
1. Sikringen er plassert inne i strømadapteren. Sikringen skal erstattes av kvalifisert
servicepersonell med godkjenning fra Kaixin.

2. Før du bytter sikringen, vennligst kontakt Kaixin og erstatt den under veiledning
av Kaixin.

3. Før du erstatter sikringen, må du koble nettspenning fra strømnettet.

4. Sikringen er av type: T3,15AH250VAC.

OBS: Ved lang tids bruk av ekstern strøm når en ikke har tenkt å bruke utstyret
på en stund, ta ut batteriet for å unngå overlading eller utlading som vil begrense
batterilevetiden, og for å redusere annen risiko.

OBS: Et indikatorlys vises på skjermen når kapasiteten på batteriet er lav. 
Koble hoved-enheten til ekstern strømforsyning og lad opp batteriet, eller slå 
av maskinen og lad opp.

OBS: Batteriet er forbruksvare. Levetiden avhenger av antall lade- og 
utladingssykluser. Når man merker at brukstiden blir betydelig redusert 
sammenlignet med normale forhold, skal batteriet erstattes snarest.
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Ultralyddata vises ikke på 
displayet

Proben er ikke riktig tilkoblet. Slå av strømmen og 
koble proben til.

Feil på kontrollpanel Slå av systemet og start på ny etter noen sekunder.
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10.7 Periodisk sikkerhetskontroll
For å sikre systemets ytelse og sikkerhet, må det kontrolleres etter 1 års bruk. Kontrollen skal 

utføres av Kaixin eller servicepersonell fra forhandlere sertifisert av Kaixin
1.Følgende sikkerhetskontroller skal utføres minst hver 12. månede av kvalifisert person 

som har tilstrekkelig opplæring, kunnskap og praktisk erfaring for å utføre dem. Sjekk utstyr og 
tilbehør for mekaniske og funksjonelle skader.

• Kontroller grunnleggende ytelse, inkludert ultralyd-energiforbruk og probens 
overflatetemperatur.

• Sjekk sikkerhetsrelevante etiketter for lesbarhet.
• Sjekk sikringer for overensstemmelse med fastlagte krav til bryteegenskaper.
• Kontroller at enheten fungerer som beskrevet i bruksanvisningen.Test "the protection 

earth resistance" i henhold til IEC 60601-1: Limit: 0.1Ω.
• Test motstanden på beskyttelsesjord ifølge IEC 60601-1: Maks. 0,1 Ω.
• Test jordlekkstrømmen ifølge IEC 60601-1: Krav: Normal tilstand maks. 500 μA; 

enkeltfeil tilstand maks.1000μA.
• Test berøringsstrøm ifølge IEC 60601-1: Krav: Normal tilstand: maks.100 μA; enkeltfeil 

tilstand maks.500 μA.
• Test pasientlekkstrømmen ifølge IEC 60601-1: Krav: For AC: Maks.100 μA; for DC: 

maks. 10 μA
• Teste pasientlekkstrømmen under enkeltfeil-tilstand med nettspenningen på anvendt del 

ifølge IEC 60601-1: Krav: For AC: Maks.500 μA; for DC: maks. 50 μA.
Lekkstrømmen skal aldri overskride grensen. Data skal registreres i en utstyrslogg. Hvis 
enheten ikke fungerer eller verdiene i noen av de ovennevnte testene overskrides, må den 
tas ut av drift og repareres.

2. Vennligst rengjør støpselet på strømledningen minst én gang i året. For mye støv på støpselet
kan forårsake brann.

10.8 Grunnleggende ytelsessjekk
Hvis følgende oppstår ved bruk av instrumentet, må det leveres til et kvalifisert testorgan for IEC 
60601-1-2 test:

• Elektromagnetiske forstyrrelser forårsaker artefakter, bildeforvrengning eller feil på 
numeriske verdier

• Displayet på instrument viser ukorrekte numeriske verdier knyttet til diagnosen som utføres
• Instrumentet produserer utilsiktet ultralyd
• Instrumentet produserer utilsiktede svingninger fra overflaten av proben
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Kapittel 11 - Lagring og transport

1. Hvis apparatet lagres over 3 måneder, ta det ut av kassen, koble det til strømforsyningen 
i 4 timer, koble fra strømmen og legg det tilbake i kassen ifølge pilene på emballasjen. 
Plasser det på et lager. Ikke stable det. Instrumentkassen skal ha tilstrekkelig avstand fra 
bakken, vegger og tak i lageret.

2. Miljø / omgivelseskrav. Omgivelsestemperatur: -30 - +55 ℃; Relativ fuktighet: 10 - 93 
% (uten kondens); Atmosfærisk trykk: 500 -1060 hPa. Lageret bør være godt ventilert 
og fritt for direkte sollys og etsende gass.

3. Apparatets kasse er støtsikker og beregnet for transport i luft, på jernbane, på land og 
sjø. Apparatet må ikke utsettes for dårlige værforhold som regn og snø. Heller ikke skal 
det være plassert opp-ned, dunket, slått eller stablet over.
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Kapittel 12 - Samsvar med standarder

Kompatible standarder er listet nedenfor:
2007/47/EC
EN ISO 14971:2012
IEC 60601-1:2005+CORR.1:2006+ CORR.2:2007+A1:2012  IEC 60601-2-
37:2007 +AMD1:2015
NEMAUD 2 Edition 2004, NEMAUD 3 Edition 2004
IEC 60601-1-2:2014
EN ISO 15223-1:2012
EN ISO 10993-1:2018
EN ISO 10993-5:2009
EN ISO 10993-10:2010
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Kapittel 13 - Sikkerhetsklassifisering

1. Klassifisering i henhold til beskyttelse mot elektrisk støt:
Klasse 1, internt drevet utstyr.

2. Klassifisering i henhold til elektrisk beskyttelsesgrad
Type B, anvendt del.

3. Klassifisering etter beskyttelse mot inntrenging av væske:
Kapslingsgrad IPX0
Kapslingsgrad probe IPX7

4.Beskyttelse mot antennelse av brennbare anestesigasser:
Utstyr ikke egnet til bruk i nærheten av brennbare anestesigasser.

5. Klassifisering i henhold til driftsmodus:
Utstyr for kontinuerlig bruk

6. Klassifisering i henhold til produktets struktur:
Bærbart utstyr

7.Klassifisering for anvendt del med beskyttelse mot utladning av defibrillering:
Uten defribilleringssikker anvendt del

8. Klassifisering i henhold til permanent, ikke permanent installert utstyr
Ikke permanent installert utstyr
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Kapittel 14 - Veiledning og produsentens samsvarerklæring

Dette produktet samsvarer med EMC teststandard IEC 60601-1-2
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Advarsel: Bruk av ikke tilpasset tilbehør vil redusere ytelsen til produktet.

OBS:
1. Bruk av tilbehør, probe eller kabel som ikke er spesifisert her kan føre til
økte utslipp eller redusert immunitet på systemet.

2. Systemet skal ikke brukes sammen med eller stables med annet utstyr. Hvis
dette er nødvendig skal systemet observeres under bruk for å kontrollere at det
virker normalt i oppsatt konfigurasjon.

3. Systemet må være spesialisert for EMC-beskyttelse, og installert og
vedlikeholdt i henhold til følgende EMC-informasjon.

4. Systemet kan bli forstyrret av annet utstyr, selv om det andre utstyret
overholder CISPR utstrålingskrav.

5. Beskytt systemet mot ledningsbårne elektromagnetiske forstyrrelser. På
grunn av tekniske begrensninger er ledningsbåret immunitet (Conducted
Immunity) begrenset til 1 Vrms.

Nivåer høyere enn 1 Vrms kan forårsake forstyrrelser på bildevisningssystemet 
og påvirke diagnose og måling.

Vi anbefaler at systemet holdes borte fra ledningsbårne støykilder.

6. Drift av systemet under minimum amplitude / verdi av pasientens
fysiologiske signal kan føre til unøyaktige resultater.

7. Bærbart og mobilt kommunikasjonsutstyr kan påvirke systemets ytelse.

Se tabell 1, 2, 3 og 4 nedenfor.
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Tabell 1: Veiledning og produsentens samsvarserklæring - elektromagnetisk utstråling
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Utstyret er ment for bruk i elektromagnetiske omgivelser som angitt 
nedenfor. Kunden eller brukeren har ansvar for dette.

Emisjonstest Samsvar Electromagnetic environment -
guidance

RF emisjon
CISPR 11 Gruppe 1

Dette utstyret bruker RF-energi kun til 
interne  funksjoner. Derfor er RF-
utstrålingen svært lav, og  vil 
sannsynligvis ikke forårsake forstyrrelser i  
nærliggende elektronisk utstyr.

RF emisjon
CISPR 11

Klasse A Dette utstyret er egnet for bruk i alle 
virksomheter,  inkludert husholdninger, 
og også de som er direkte
koblet til offentlige lavspenningsnett som 
forsyner  bygninger som brukes til 
boligformål, forutsatt at
følgende advarsel er tatt hensyn til:

Advarsel:
Utstyret / systemet er beregnet for bruk 
av kun  helsepersonell. Utstyret / 
systemet kan forårsake  radiointerferens 
eller forstyrre driften av nærliggende 
utstyr. Det kan være nødvendig å foreta 
tiltak som å snu eller flytte utstyr eller å
skjerme plasseringen.

Harmonisk
emisjon IEC
61000-3-2

Klasse A

Spenningsvingninger/
flimmerutslipp IEC
61000-3-3 Oppfyller
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Tabell 2 -Veiledning og produsentens samsvarserklæring - elektromagnetisk utstråling
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Utstyret er ment for bruk i elektromagnetiske omgivelser som angitt nedenfor. Kunden eller 
brukeren har ansvar for dette.

Immunitetstest IEC 60601test  
level

Samsvarsnivå Electromagnetic  
environment - guidance

Electrostatisk
utlading (ESD)  
IEC 61000-4-2

± 6 kVkontakt
± 8 kVluft

± 8 kVkontakt
± 15 kVluft

Gulvene bør være av tre,  
betong eller keramiske  
fliser. Hvis gulvene er  
dekket av syntetisk  
materiale, bør relativ  
fuktighet være minst 30 %

Hurtig elektrisk ±2 kV for strøm ±2 kV for strøm Nettstrømskvaliteten skal
transient forsyningslinje forsyningslinje være som i et typisk
IEC 61000-4-4 ± 1 kVfor signal ± 1 kVfor næringsbygg eller

linje input/output linje sykehusmiljø.

Overspenning
IEC 61000-4-5

± 1 kVdifferential  
modus
±2 kV vanlig 
modus

±1 kV linje(r)
til linje(r)
±2 kV linje(r)
til jord

Nettstrømskvaliteten skal 
være som i et typisk 
næringsbygg eller 
sykehusmiljø.

Voltage dips, short  
interruptions and  
voltage variations  
on power supply  
input lines
IEC 61000-4-11

0％UT

(＞95％dip inUT)  
for 0.5 cycle

0％UT

(95％dip inUT）
for 1 cycles

0％UT

(＞95％dip inUT)  
for 0.5 cycle

0％UT

(95％dip inUT）
for 1 cycles

Nettstrømskvaliteten skal 
være som i et typisk 
næringsbygg eller 
sykehusmiljø.

70％UT

(30％dip in UT）
for 25 (50Hz)cycles

70％UT

(30％dip in UT）
for 25(50Hz) cycles

0％UT

(＞95％dip in UT)  
for 250 (50Hz)cycles

0％UT

(＞95％dip in UT)  
for 250 (50Hz)cycles

Strømfrekvens 3A/m 30(A/m) Nettstrømskvaliteten skal
(50/60 Hz) være som i et typisk
Magnetisk felt næringsbygg eller
IEC 61000-4-8 sykehusmiljø.

OBS: UT er nettspenningmålt førtest.
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Utstyret er ment for bruk i elektromagnetiske omgivelser som angitt nedenfor. Kunden eller 
brukeren har ansvar for dette.

Immunity test IEC 60601test  
level

Compliance  
level

Electromagnetic environment
- guidance

Conducted RF  
IEC 61000-4-6

Radiated RF  
IEC 61000-4-3

3 Vrms
150 kHz to 80MHz

3 V/m
80 MHz to 2.7GHz

1Vrms

1V/m

Bærbart og mobilt RF-kommu-
nikasjonsutstyr skal ikke brukes 
nærmere noen del av utstyret, 
inkludert  kabler, enn anbefalt 
separasjonsavstand  som 
beregnes ut fra av formelen for  
senderens frekvens.
Anbefalt separasjonsavstand

hvor P er senderens 
maksimum  nominelle 
effekt i watt (W) ifølge 
dens  produsent, og d er 
anbefalt  
separasjonsavstanden i 
meter (m).
Feltstyrken fra faste RF-
sendere, som  bestemmes 
av en elektromagnetisk  
stedsundersøkelse, må 
være mindre  enn 
samsvarsnivået i hvert  
frekvensområde. 
Forstyrrelser kan 
forekomme i  nærheten av 
utstyr merket med  
følgende symbol:

NOTIS 1:Ved 80MHz og 800MHz, gjelder det høye frekvensområdet
NOTIS 2:Disse retningslinjene gjelder ikke i absolutt alle situasjoner, da elektromagnetisk 

spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker
A. Feltstyrken fra faste sendere, slik som basestasjoner for mobiltelefoner, trådløse telefoner,
landtransportabel radio, amatørradio, AM og FM-radiosendinger og TV-kringkasting kan ikke
forutsies teoretisk med nøyaktighet. For å vurdere det elektromagnetiske miljøet fra faste RF-
sendere, vil en elektromagnetisk undersøkelse på stedet vurderes. Hvis den målte feltstyrken der
utstyret brukes overstiger gjeldende RF samsvarnsivå, som beskrevet ovenfor, må utstyret
observeres for å få bekreftet riktig funksjon. Hvis unormal ytelse observeres, kan ytterligere
tiltak være nødvendig, for eksempel å snu eller flytte utstyr.

B. I frekvensområdet 150 Hz til 80 MHz skal feltstyrken være under 3 V/m.

Bladder Scanner User’s Manual V1.06

Table 3 -Guidance and manufacturer’s declaration—electromagnetic immunity
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Tabell 4 - Anbefalt separasjonsavstand mellom bærbart og mobilt RF-
kommunikasjonsutstyr og dette utstyret

Dette utstyret er beregnet for bruk i et elektromagnetisk miljø der utstrålte RF-forstyrrelser
er kontrollert. Kunden eller brukeren av utstyret kan hjelpe til å hindre elektromagnetiske
forstyrrelser ved å holde en minsteavstand mellom bærbart og mobilt RF-kommunikasjons-
utstyr (sendere) og utstyret, som anbefalt nedenfor, i henhold til maksimal utgangseffekt for
kommunikasjonsutstyret.

Nominell  
maksimal  
utgangseffekt på 
senderen (W)

Avstand på grunnlag av senderens frekvens (m)

150KHz to80MHz  
d＝2 P

80MHz to800MHz  
d＝2 P

800MHz to 2.7GHz
d＝2 P

0.01 0.2 0.2 0.2

0.1 0.63 0.63 0.63

1 2 2 2

10 6.3 6.3 6.3

100 20 20 20

For sendere med en maksimal utgangseffekt som ikke er oppført ovenfor, kan anbefalt
separasjonsavstand d i meter (m) for senderens frekvens beregnes ved hjelp av formelen, der
P er oppgitt maksimal utgangseffekt fra senderen i watt (W) fra produsenten av senderen.

NOTE 1: Ved 80 og 800 MHz gjelder det høye frekvensområdet.

NOTE 2: Disse retningslinjene gjelder ikke i absolutt alle situasjoner, da elektromagnetisk
spredning påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra strukturer, gjenstander og mennesker.

- 32 -
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Vedlegg A System Block Diagram

Probe

Transmission  
& Reception

Keyboard

Microcomputer control system Clock

Collating DSC
Process

Signal  
synthesis Display
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Vedlegg B Acoustic Output Data Disclosure
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Pursuant to the provisions of IEC 60601-2-37 “Medical electrical equipment - Part 2-37:  
Particular requirements for the basic safety and essential performance of ultrasonic  
medical diagnostic and monitoring equipment”, acoustic output data disclosure as follows:  
In the acoustic output measurement data, the MI uncertainty is 12%, TI uncertainty is  
23%.

Manufacturer: Xuzhou Kaixin Electronic Instrument Co.,Ltd.
Product Name: Bladder Scanner

Table 201.103 Transducer Model: 2.5S120M2, Operating Model:B

Index label
MI TIS TIB TIC

At  
surface

Below  
surface

At  
surface

Below  
surface

Maximum index value 0.7537 0.0570 0.0570 N/A
Index componentvalue 0.0570 N/A N/A 0.0570

Acoustic  
Parameters

pr.a at zMI (MPa) 1.2140
P (mW) 4.6080 4.6080 N/A
P1×1 (mW) 4.6080 4.6080
zs (cm) N/A
zb (cm) N/A
zMI (cm) 3.6250
zPII.α (cm) 3.6250
fawf (MHz) 2.5960 2.5960 2.5960 N/A

Other  
Information

prr (Hz) 762.94
srr (Hz) 762.94
npps 1
Ipa.α atzPII.α (W/cm2) 58.7
Ispta.α at zPII.α or zSII.α (mW/cm2) 26.67
Ispta at zPII orzSII (mW/cm2) 51.1
pr. atzPII (MPa) 1.681

Operating
control  
conditions

Focus (mm) Fixed
Depth (mm) Fixed
Frequency (MHz) 2.5
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Vedlegg C Acoustic Output Reporting Table forTrack1

(Autoscanning Mode)

Table 1
System Model: BVT02 SN:1715161  
Transducer Model: 2.5S120M2 SN:1704005  
Nominal Frequency: 2.5MHz
Operating Model: B

- 35 -

Acoustic Output MI
ISPTA.3
(mW/cm2)

ISPPA.3
(W/cm2)

Global Maximum Value 0.3773 6.7550 14.8300

Associated  
Acoustic  
Parameter

Pr.3
(MPa) 0.6168

W0
(mW) 1.1260 1.1260

fc
(MHz) 2.6730 2.6730 2.6730

Zsp (cm) 3.6250 3.6250

Beam  
dimensions

X-6 (cm) 0.3030
Y-6 (cm) 0.3143

PD
(μsec) 0.5971 0.5971

PRF  
(Hz) 762.9400 762.9400

EDS
Az. (cm) 1.4000
Ele. (cm) 0.4000

Operating  
Control  
Conditions

Focus (mm) Fixed
Depth (mm) Fixed
Frequency (MHz) 2.5
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Table 2
System Model: BVT02 SN:1715161  
Transducer Model: 2.5S120M2 SN:1704004  
Nominal Frequency: 2.5MHz
Operating Model: B
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Acoustic Output MI
ISPTA.3
(mW/cm2)

ISPPA.3
(W/cm2)

Global Maximum Value 0.5969 15.1300 29.1800

Associated  
Acoustic  
Parameter

Pr.3  
(MPa) 0.9567

W0  
(mW) 2.1590 2.1590

fc  
(MHz) 2.5680 2.5680 2.5680

Zsp (cm) 3.6000 3.6000

Beam  
dimensions

X-6 (cm) 0.3002
Y-6 (cm) 0.3012

PD
(μsec) 0.6794 0.6794

PRF  
(Hz) 762.9400 762.9400

EDS
Az. (cm) 1.4000
Ele. (cm) 0.4000

Operating  
Control  
Conditions

Focus (mm) Fixed
Depth (mm) Fixed
Frequency (MHz) 2.5
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Table 3
System Model: BVT02 SN:1715161  
Transducer Model: 2.5S120M2 SN:1704006  
Nominal Frequency: 2.5MHz
Operating Model: B
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Acoustic Output MI
ISPTA.3
(mW/cm2)

ISPPA.3
(W/cm2)

Global Maximum Value 0.7537 26.6700 58.7000

Associated  
Acoustic  
Parameter

Pr.3  
(MPa) 1.2140

W0  
(mW) 4.6080 4.6080

fc  
(MHz) 2.5960 2.5960 2.5960

Zsp (cm) 3.6250 3.6250

Beam  
dimensions

X-6 (cm) 0.1827
Y-6 (cm) 0.3881

PD
(μsec) 0.5956 0.5956

PRF  
(Hz) 762.9400 762.9400

EDS
Az. (cm) 1.4000
Ele. (cm) 0.4000

Operating  
Control  
Conditions

Focus (mm) Fixed
Depth (mm) Fixed
Frequency (MHz) 2.5
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K A I X I N E L E C T R O N I C
XUZHOU KAIXIN ELECTRONIC INSTRUMENT CO., LTD.

Kaixin Mansion, C-01, Economic Development Zone,  
Xuzhou, Jiangsu, China
Zip Code: 221004

Tel: +86-516-87732932/87733758  
Fax: +86-516-87732932/87792848

Website: http://www.kxele.com 
E-mail: info@kxele.com

Shanghai International Holding Corp. GmbH(Europe)  
Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, Germany

Informasjon i denne bruksanvisning kan bli endret uten forhåndsbeskjed.

Leverandør: Norengros HX AS
Fyrstikkallèen 3, 0661 OSLO
Postboks 6714 Etterstad, OSLO
e-post: post@norengroshx.no

Norengros HX AS

http://www.kxele.com/
mailto:info@kxele.com
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