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VIKTIG INFORMATION

ÖVERSIKT

PRODUKTBESKRIVNING
BladderScan® BVI 6000-seriens instrument för blåsvolym är trådlösa, batteridrivna, ultraljudsinstrument som tillhandahåller 
en icke-invasiv mätning av urinblåsans volym.

I BladderScan-instrumentet används patenterad Vmode®-teknik, under varje skanning, för att skapa en tredimensionell 
bild av blåsan. BladderScan-instrument beräknar automatiskt och visar mätningar baserade på denna bild. Vmode-
mätningar tenderar att vara mer exakta än de från vanliga tvådimensionella ultraljud, eftersom de bygger på en mer 
komplett, mångfacetterad bild av urinblåsan.

Alternativt kan undersökningsresultat överföras till en dator som kör ScanPoint® med QuickPrint-programvara via en egen 
trådlös anslutning. Med hjälp av ScanPoint med QuickPrint kan användaren arkivera data, kalibrera enheten, uppdatera 
programvara, skriva ut och överföra data via ett webbaserat gränssnitt. 

MEDDELANDE OM AVSEDD ANVÄNDNING
BladderScan-instrument för blåsvolym sänder ut ultraljudsenergi genom patientens nedre del av buken i syfte att erhålla 
en bild av blåsan, vilken sedan används för icke-invasiv mätning av urinblåsans volym. 

GRUNDLÄGGANDE PRESTANDA
Grundläggande prestanda är den systemprestanda som är nödvändig för att slippa icke godtagbar risk. BladderScan BVI 
6100- och 6400-systemens nödvändiga prestanda är att producera ultraljudsenergi och visa siffror för blåsans volym. 
Systemet har en passivt temperaturstyrd givare.

MEDDELANDE OM FÖRSKRIVNING
Försiktighet: Federal lagstiftning i USA begränsar denna apparat till att säljas av eller på order av läkare.

MEDDELANDE TILL ALLA ANVÄNDARE
BladderScan BVI 6000-seriens instrument ska endast användas av individer som har utbildats och fått behörighet av 
en läkare eller den institution som tillhandahåller patientvården. Alla användare ska läsa hela denna handbok innan de 
använder BladderScan BVI 6000-serien. Försök inte att använda detta instrument förrän du förstår alla instruktioner 
och rutiner i den här handboken. Om dessa anvisningar inte följs kan detta äventyra produktens prestanda samt 
tillförlitligheten i mätningarna.
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SÄKERHETSINFORMATION

SÄKERHET OCH PRESTANDA, EN SAMMANFATTNING
• För maximal exakthet ska du se till att hålla sonden orörlig när du skannar. De mest noggranna mätningarna 

erhålls då patienten ligger stilla i ryggläge.

• Fel i användning tenderar att leda till underskattning av blåsvolymen, utom i de fall då sonden flyttas under 
skanning. I det fallet kan mätningen överskatta patientens blåsvolym.

• Vi rekommenderar att nya användare undersöker patienter med måttligt fulla blåsor, i stället för att försöka 
lokalisera en blåsa med låg urinvolym.

• För att spara på batteriet stängs BladderScan-instrumentet av automatiskt när det inte används (går in i viloläge).

BIOLOGISK SÄKERHET
Hitintills har exponering för pulserat diagnostiskt ultraljud inte visat sig ge några biverkningar. Emellertid bör ultraljud 
endast användas av medicinskt utbildad personal när det är kliniskt indicerat, och under lägsta möjliga exponeringstider 
som det finns kliniskt behov av.

Ultraljudsuteffekten hos BladderScan BVI 6000-seriens instrument är inte justerbar och är begränsad till den miniminivå 
som krävs för effektiv prestanda. Uppgifter om akustiska uteffekter hittar du i kapitlet Produktspecifikationer.

KONTRAINDIKATIONER
BladderScan-instrument är inte avsedda för fosterultraljud eller för användning på gravida patienter.

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH VARNINGAR
Varningar visar att skada, dödsfall eller andra allvarliga biverkningar kan bero på användning eller felaktig användning 
av enheten.  Försiktighet indikerar att användning eller felaktig användning av produkten kan orsaka problem som till 
exempel funktionsfel, fel eller skada på produkten.  I hela handboken ska du uppmärksamma avsnitt som är märkta med 
Viktigt, eftersom dessa innehåller påminnelser eller sammanfattningar av följande försiktighetsvarningar eftersom de gäller 
för en specifik komponent eller användningssituation.

Var god beakta följande varningar och försiktighetsåtgärder för att garantera en säker och tillförlitlig drift för användaren 
och patienten. 
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Om följande inte efterlevs vid rengöring av instrumentet kan permanent skada på utrustningen uppstå och 
instrumentets garanti kan bli ogiltig:

• Sänk inte ned instrumentet i vatten, rengöringsmedel eller desinficeringsmedel. Detta kan skada 
instrumentet permanent.

• Använd inte Cidex® Plus då det inte rekommenderas att användas med Lexan-polykarbonat.

• Utsätt inte systemet för någon steriliseringsmetod.

FÖRSIKTIGHET

Medicinsk elektrisk utrustning kräver speciella försiktighetsåtgärder med avseende på elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) och måste installeras och användas i enlighet med instruktionerna i denna handbok. För 
mer information, se avsnittet om Elektromagnetisk kompatibilitet på sidan 38.

För att bibehålla elektromagnetisk interferens (EMI) inom certifierade gränser måste systemet användas med  
de kablar, komponenter och tillbehör som anges eller tillhandahålls av Verathon®. För ytterligare information,  
se avsnitten Systemkomponenter och tillbehör och Komponentspecifikationer. Användning av andra tillbehör 
eller kablar än de som anges eller tillhandahålls kan leda till ökade utsläpp och/eller minskad immunitet  
i systemet.

Systemet ska inte användas i närheten av eller staplad med annan utrustning. Om användning i närheten av 
eller staplad med annan utrustning är nödvändig måste systemet övervakas för att verifiera normal drift i den 
konfiguration i vilken den ska användas.

Den här enheten kan utstråla radiofrekvensenergi och det är mycket osannolikt att den orsaka störningar med 
andra enheter i närheten. Det finns ingen garanti för att störningar inte kommer inträffa i en viss installation. 
Tecken på störningar kan vara försämrad prestanda i denna apparat eller andra apparater när de används 
samtidigt. Om det inträffar kan du försöka korrigera störningarna med hjälp av följande åtgärder:

• Sätt på och stänga av i närheten för att fastställa källan till störningen

• Rikta om eller flytta den här apparaten eller andra apparater

• Öka separationsavståndet mellan apparater

• Anslut apparaten till en utgång på en annan krets än den som den andra apparaten/de andra apparaterna  
är anslutna till

• Eliminera eller reducera elektromagnetisk störning med tekniska lösningar (t.ex. skärmning)

• Köp medicinsk utrustning som överensstämmer med IEC 60601-1-2 EMC-standarder

Var medveten om att portabel och mobil radiofrekvenskommunikationsutrustning (mobiltelefoner etc.) kan 
påverka medicinsk elektrisk utrustning; vidta lämpliga försiktighetsåtgärder under drift.

FÖRSIKTIGHET
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Om du använder systemet med tillvalet ScanPoint®-programvara måste datorn vara minimalt certifierad enligt 
EN/IEC/CSA /UL 60950- eller 60101-1-standarder. Denna konfiguration säkerställer att överensstämmelse med 
EN/IEC 60601-1-1 systemstandard upprätthålls. Den som ansluter ytterligare utrustning till signalingångsporten 
eller signalutgångsporten konfigurerar ett medicinskt system och är därför ansvarig för att systemet 
överensstämmer med EN/IEC 60601-1-1. Om du behöver hjälp, kontakta din biomedicinska personal, Verathon-
representant eller Verathon kundtjänst.

FÖRSIKTIGHET

VARNINGAR

Denna produkt får endast rengöras och desinficeras med hjälp av de godkända processerna som finns i denna 
handbok. Rengörings- och desinficeringsmetoderna som listas rekommenderas av Verathon® baserat på 
kompatibilitet eller effektivitet med komponenternas material.

VARNING

Tillgängligheten för rengörings-, desinficerings- och steriliseringsprodukter varierar i olika länder och Verathon 
har inte möjlighet att testa produkter på alla marknader. För mer information, kontakta Verathons servicecenter 
på 1.800.331.2313 eller din lokala representant. För ytterligare kontaktinformation, se verathon.com/contact-us.

VARNING

Rengöring är viktigt för att se till att komponenten är redo för desinficering. Om enheten inte rengörs ordentligt 
kan det resultera i ett kontaminerat instrument efter att desinficeringsproceduren har avslutats.

VARNING

Se till att du följer tillverkarens anvisningar för hantering och avyttring av rengörings- och 
desinficeringslösningarna som tillhandahålls i denna handbok.

VARNING

När du använder någon av de godkända rengörings-, desinficerings- eller steriliseringslösningarna, följ 
anvisningarna från lösningens tillverkare. Var noga med rätt spädning och nedsänkningstider.

VARNING

För att upprätthålla elsäkerhet ska du endast använda medföljande, medicinskt godkända strömtillförsel, batteri 
och batteriladdare.

VARNING
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För att minska risken för elchock ska du bara använda tillbehör och kringutrustning som rekommenderas av 
Verathon®.

VARNING

Laddningsstationen, strömtillförseln och nätkablarna är inte avsedda för patientkontakt. Se till att ett avstånd på 
sex fot (två meter) upprätthålls mellan patienten och dessa komponenter.

VARNING

Säkerställ korrekt avstånd från patienten. När du överför data till eller från datorn, se till att instrument, tillbehör 
och dator befinner sig bortom patientens närhet (längre bort än sex fot [2 meter] från patienten).

VARNING

Använd inte systemet på:

• En patient som har öppna sår i mellan-abdominella området.

• En patient med ascites.

• En patient som är gravid.

VARNING

Risk för elektriska stötar eller brännskador. Använd inte instrumentet tillsammans med HF-kirurgisk 
utrustning.

VARNING

Risk för elchock. Försök inte öppna systemets komponenter. Detta kan orsaka allvarliga skador på operatören 
eller skada instrumentet och gör garantin ogiltig. Kontakta Verathon® Customer Care för alla servicebehov.

VARNING

Risk för explosion. Om du använder instrumentet i närvaro av lättantändliga anestetika, finns det risk för 
explosioner.

VARNING

Inga modifieringar av utrustningen är tillåtna.

VARNING
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Risk för felaktiga mätningar/resultat. Vid användning av instrumentet ska du vara medveten om följande 
villkor som kan påverka ultraljudsöverföring och minska noggrannheten i provresultat:

• Abdominell kirurgi—Ärrvävnad, kirurgiska snitt, suturer och klamrar kan påverka ultraljudsöverföring 
och noggrannhet. Var försiktig när du skannar patienter som har genomgått suprapubisk kirurgi eller 
bäckenkirurgi.

• Kateterisering—En kateter i patientens urinblåsa kan påverka noggrannheten på mätning av blåsvolymen 
på två sätt: 1) genom att luft införs i blåsan som kan blockera ultraljudssignalen, och 2) genom att ballongen 
som håller kvar katetern stör volymmätningen. Volymmätningen kan emellertid fortfarande vara kliniskt 
användbar om den är stor (detektering av en blockerad kateter, till exempel).

• Övervikt—Övervikt kan påverka ultraljudsmätningar av aortans diameter. För mer information, se 
Skanningstips på sidan 23.

Noggrannheten försämras om du inte får en optimal bild som kan upprepas.

VARNING

Potentiell patientfara. Hittills har exponering för pulsat diagnostiskt ultraljud med låg effekt inte visat sig ge 
biverkningar. Vårdpersonal bör emellertid använda ultraljud endast när det är kliniskt indicerat, och under de 
lägsta exponeringstider som möjliga för att få noggranna mätningar. Ultraljudsuteffekten hos detta system är 
inte justerbar och är begränsad till den miniminivå som krävs för effektiv prestanda. För mer information om de 
akustiska uteffekterna för denna enhet, se kapitel Produktspecifikationer på sidan 36.

VARNING

Risk för explosion, brand eller allvarlig skada. Instrumentet drivs med ett litium-jon-batteri. Underlåtenhet att 
observera följande vid hantering av batteriet kan leda till allvarliga skador:

• Kortslut aldrig batteriet antingen av misstag eller genom att avsiktligt föra batteripolerna i kontakt med 
andra ledande föremål. Detta kan orsaka allvarlig skada eller brand och kan också skada batteriet och 
BladderScan-enheten.

• Utsätt aldrig batteriet för onormala stötar, vibrationer eller tryck. Batteriets interna skyddsöverdrag kan 
fallera, vilket kan göra att det överhettas eller antänds, vilket i sin tur resulterar i läckage av frätande vätska, 
explosion eller brand.

• Ta inte isär, värm inte över 60°C (140°F) och tänd inte eld på batteriet. Förvara batteriet utom räckhåll för 
barn och i originalförpackningen tills det ska användas. Kassera använda batterier omedelbart i enlighet med 
lokala återvinnings- eller avfallsbestämmelser.

VARNING
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INLEDNING

PRODUKTBESKRIVNING
BladderScan BVI 6100- och 6400-enheter är portabla ultraljudsinstrument som mäter blåsvolym. Med hjälp av patenterad 
Vmode®-teknik tillhandahåller BladderScan BVI 6000-serien icke-invasiv mätning av urinblåsans volym.

BVI 6100/6400 består av en ergonomisk, batteridriven, handhållen sond som man skannar patientens urinblåsa med. Med 
LCD-displayen får du hjälp att sikta och där visas en mängd blåsmätningsinformation. 

BladderScan-instrument är snabba, noggranna, tillförlitliga och lätta att använda. När användaren släpper 
skanningsknappen tar det bara några sekunder för BladderScan.instrumentet att mäta ultraljudsreflektioner på flera plan 
i kroppen och producera en tredimensionell bild. Med utgångspunkt i den här bilden beräknar och visar BladderScan-
instrumentet blåsvolymen. Ingen sonograf behövs.

Volymmätningar som utförs med Vmode-ultraljud är mer exakta än de från vanliga ultraljud, eftersom de bygger på en mer 
komplex, 3D-bild av urinblåsan.

BladderScan BVI 6400 har en inbyggd mikrofon för inspelning av röstkommentarer. Med funktionen röstkommentarer kan 
du lagra upp till 10 undersökningar i instrumentet.

BLADDERSCAN BVI 6100
Handhållna, portabla BladderScan BVI 6100:

• Mäter blåsvolym icke-invasivt.

• Ger snabba, exakta och tillförlitliga resultat.

• Tar skanningar snabbt och tillhandahåller testresultat inom några sekunder.

• Är enkel att använda: personalen kan lätt lära sig att skanna patienter snabbt och 
exakt.

• Gör det möjligt att ladda ned, visa och skriva ut undersökningsresultat och bilder, 
med hjälp av tillvalet ScanPoint®-bildhanteringsteknik.

• Är batteridriven, lätt och portabel.
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BLADDERSCAN BVI 6400
Handhållna, portabla BladderScan BVI 6400:

• Mäter blåsvolym icke-invasivt.

• Ger snabba, exakta och tillförlitliga resultat.

• Tar skanningar snabbt och tillhandahåller testresultat inom några sekunder.

• Är enkel att använda: personalen kan lätt lära sig att skanna patienter snabbt och 
exakt.

• Gör det möjligt att röstkommentera varje undersökning (10 sekunder för att spela 
in patient-ID och relevant undersökningsinformation), så att värdefull patient- och 
undersökningsinformation sparas.

• Lagrar röstkommenterad information för upp till tio undersökningar.

• Förbättrar effektiviteten för hälso- och sjukvårdspersonal som undersöker flera 
patienter på sina ronder.

• Gör det möjligt att ladda ned, visa och skriva ut undersökningsresultat och bilder, 
med hjälp av tillvalet ScanPoint®-teknik.

• Är batteridriven, lätt och portabel.

SCANPOINT-BILDHANTERINGSTEKNIK
Användning av ScanPoint är valfritt. Blåsvolymmätningar och ultraljudsbilder kan överföras från enheten till ScanPoint-
programvaran för bildhantering. ScanPoint-programvaran installeras på en Windows®-baserad dator och tillåter visning, 
utskrift och arkivering av patientundersökningsresultat, inklusive ultraljudsbilder för patientjournaler och ersättning (om 
tillämpligt). Undersökningsdata och ultraljudsbilder kan skrivas ut i en mängd olika rapportformat, från självhäftande 
etiketter som kan fästas på patientjournaler till fulla format av Letter-storlek. 

ScanPoint kan även användas för att kalibrera ditt BladderScan-instrument. ScanPoint-bildhanteringstekniken (ScanPoint-
programvara, licens, och tillbehör) finns tillgängligt vid inköp av BladderScan-instrument. Omfattande service och garanti 
finns under ScanPoint Total ReliabilitySM Plan. 

Obs: Plantillgänglighet och villkor kan skilja sig beroende på din anläggning. För mer information om villkor och 
tillgänglighet, kontakta din lokala distributör.

ScanPoint Local Client (LC) är en fristående, icke-nätverksversion av programvaran. Den är tillgänglig för användning med 
BVI 6100 och BVI 6400-produkter.

ScanPoint med QuickPrint är en nätverksbaserad version av programmet. Arkiverad patientdata lagras säkert på HIPAA-
kompatibla, Verathon-underhållna servrar. Användare kan komma åt journaler från alla Windows-baserade dator med 
internetuppkoppling. Med ScanPoint med QuickPrint kan användare upprätthålla den senaste mjukvaran för sina enheter, 
kalibrera sina enheter själva utan att behöva skicka iväg dem till service, och det blir även möjligt att diagnostisera och 
felsöka på avstånd för Verathons servicetekniker.
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SYSTEMKOMPONENTER OCH TILLBEHÖR

SYSTEM-DELAR SOM KRÄVS
Tabell 1. System-delar och tillbehör som krävs

DEL BESKRIVNING

BladderScan BVI 6100 eller BVI 6400

Handhållet, trådlöst, batteridrivet ultraljudsinstrument för blåsvolym.

Laddningsstation

Använd laddaren för att ladda BladderScan-instrumentets inbyggda batteri. 
Laddaren ansluts direkt till ett vägguttag. Innan du använder din BladderScan-
enhet måste den laddas i minst 6 timmar.

BladderScan BVI 6000-seriens drift-CD

Innehåller den elektroniska versionen av denna BladderScan drift- och 
underhållshandbok.

Aktiveringsverktyg

Använd detta verktyg vid behov för att trycka på aktiveringsknappen på 
instrumentet.



10

TILLVALSDELAR OCH TILLBEHÖR
Följande valfria objekt finns tillgängliga för att förbättra funktionerna i ditt BladderScan-instrument. Vänligen kontakta 
Verathon® kundtjänst (1.800.331.2313) för mer information om någon av följande Verathon-produkter.

Tabell 2. Tillvalsdelar och tillbehör

DEL BESKRIVNING

ScanPoint® LC-programvarans installations-CD

Installerar ScanPoint bildhanteringssystem på en fristående (utan nätverk) 
Windows®-dator. Mer information finns här ScanPoint-bildhanteringsteknik.

ScanPoint med QuickPrint installations-CD

Installerar ScanPoint med QuickPrint-programvaran på nätverksaktiverad 
Windows-dator. Mer information finns här ScanPoint-bildhanteringsteknik.

ScanPoint dockningsstation

Används med ScanPoint bildhanteringsteknik. Överför data från BladderScan-
enheten till ScanPoint-värddatorn och laddar samtidigt batteriet i enheten.

Kalibreringssats (kräver ScanPoint med QuickPrint-programvara)

Kalibreringsbehållaren innehåller ett spiralformat kalibreringsmål och 4,2 liter 
vatten. Indraget i behållaren placerar instrumentet i ett känt och upprepbart läge 
med avseende på det spiralformade målet. Själv-kalibrering tar ca 15 minuter.

ScanPoint etikettskrivare

Skriver ut undersökningsresultat på självhäftande etiketter. Kräver installation av 
ScanPoint®-programvara på en Windows®-dator. Följande objekt hör samman med 
ScanPoint etikettskrivare:

• USB-kabel—Ansluter ScanPoint etikettskrivare till ScanPoint-värddatorn.

• Nätsladd—Ansluter ScanPoint etikettskrivarens nätadapter till ett 
vägguttag.

• Strömförsörjning—Ansluter nätsladden till etikettskrivaren.

• Etikettrulle—Etiketter i rull-format som passar ScanPoint®-etikettskrivaren.

Batteribytessats

Innehåller instruktioner för byte av litium-jon-batteri.
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KNAPPAR, DELAR OCH SYMBOLER

INSTRUMENTDELAR OCH KNAPPAR
Figur 1. Delar på BVI 6100 och 6400

Mikrofon

LCD-skärm

Skanningshuvud

Aktiverings- 
knapp

Infrarött fönster

Översta  
knappen

Skanningsknapp

Tabell 3. Delar och knappar på BVI 6100 och 6400

DEL ÄNDAMÅL

Skanningsknapp Tryck för att utföra en skanning.

Sond
Sonden sänder ut och tar emot ultraljudsvågor, och flyttar automatiskt den interna givaren 
360º för att skanna tolv olika plan och producera en tredimensionell bild  
av urinblåsan.

Översta knappen Tryck för att välja kön.

Aktiveringsknapp Tryck för att aktivera BladderScan-instrumentet om batteriet blir helt urladdat.

LCD-skärm Visar blåsvolymmätningar och annan skannings-, patient- och instrumentinformation.

Infrarött (IR) fönster
Aktiverar kommunikation mellan BladderScan-instrumentet och en ScanPoint®-utrustad dator 
via ScanPoint dockningsstation.

Mikrofon Tala in i mikrofonen för att spela in röstkommentarer (endast BVI 6400).
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DISPLAYSYMBOLER
Följande symboler kan visas på enhetens LCD-display.

Tabell 4. Sondens displayikoner

IKON BETYDELSE

Batteriets laddningsnivå.

Alternativet kvinnlig patient är markerat. Välj endast detta alternativ för kvinnor som inte har 
genomgått hysterektomi. Avmarkera det för alla andra patienter, manliga eller kvinnliga.

Blåsbildbehandling pågår. Håll instrumentet stilla.

Blinkande pil anger att siktet var utanför "målet." För att erhålla korrekt blåsvolym måste du sikta 
sonden på nytt i pilens riktning.

En heldragen pil anger att blåsan inte var centrerad inom skanningskonen. Men att angiven 
volymsiffra ändå är korrekt. Att sikta på nytt är valfritt.

Patientens faktiska blåsstorlek är större än skanningskonen.

(Endast BVI 6400.) Indikerar att en röstkommentar spelas in och lagras.

Anger hur många dagar som återstår tills nästa erforderliga kalibrering.
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BATTERISYMBOL

Batterisymbolen är placerad i det nedre högra hörnet av blåsvolyminstrumentets display, och visar batteriets effektnivå. Du 
kan ladda blåsvolyminstrumentet när du vill, men du måste ladda instrumentet om det bara syns ett segment på symbolen 
för energistatus. När du laddar visas rullande effektsegment på batterisymbolen.

Tabell 5. Symboler för batteristatus

BATTERISYMBOL BESKRIVNING

Batteriet är fulladdat och klart att användas.

Batteriet är 50 - 75 % laddat.

Batteriet är 25 - 50 % laddat.

Batteriet är nästan urladdat. Det finns tillräckligt med ström för några skanningar. Ladda batteriet så 
snart som möjligt.

Batteriet är helt urladdat. Blåsvolyminstrumentet fungerar inte förrän det har laddats.

De rullande segmenten anger att batteriet laddas.



14

INSTALLATION
För att komma igång så snabbt som möjligt genomför du följande förfaranden:

• Utföra första inspektion—Packa upp BladderScan-instrument och tillbehör.

• Laddning av instrumentet—Ladda enheten i laddaren i minst 6 timmar

• Aktivera BladderScan-enheten (valfritt)—Genomför detta förfarande om instrumentets batteri är helt urladdat eller 
om den rullande batterisymbolen inte visas efter att instrumentet har varit i laddaren i 2 timmar.

• Installera ScanPoint-programvara (tillval)—Installera tillvalet ScanPoint-programvara och tillbehör efter behov 
(ScanPoint® och ScanPoint etikettskrivare).

PROCEDUR 1. UTFÖRA FÖRSTA INSPEKTION

När du får BVI 6000-seriens instrument rekommenderar Verathon® att du utför en fullständig visuell inspektion av systemet 
för att upptäcka om det finns någon fysisk skada som kan ha uppstått under transporten, till exempel sprickor eller fel.

1. Kontrollera att du har fått rätt delar för ditt system. Se Systemkomponenter och tillbehör.

2. Kontrollera så att delarna inte är skadade.

3. Om någon av delarna saknas eller är skadad ska du underrätta transportören och Verathons kundtjänst eller din 
lokala representant: 

800.331.2313 (Kanada och USA) 
425.867.1348 (internationellt) 
+31.30.68.70.570 (Europa) 

För ytterligare kontaktinformation, se Kontaktinformation.
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PROCEDUR 2. LADDNING AV INSTRUMENTET

För att upprätthålla elsäkerhet ska du endast använda medföljande, medicinskt godkända strömtillförsel, batteri 
och batteriladdare.

VARNING

Laddningsstationen, strömtillförseln och nätkablarna är inte avsedda för patientkontakt. Se till att ett avstånd på 
sex fot (två meter) upprätthålls mellan patienten och dessa komponenter.

VARNING

Innan du använder ditt BladderScan-instrument för första gången, och därefter om BladderScan-instrumentet blir helt 
urladdat, måste du ladda batteriet till BladderScan-instrumentet i ungefär sex timmar eller tills det är fulladdat. I det här 
förfarandet monterar du laddningsstationen och använder den för att ladda batteriet.

Obs: Om du redan har installerat ScanPoint® på datorn och installerat dockningsstationen så kan du använda 
dockningsstationen för att ladda BladderScan-instrumentet.

När du inte använder din blåsvolyminstrument rekommenderar Verathon® att du förvarar det i laddaren, så säkerställer du 
att instrumentet alltid är tillräckligt laddat. Batteriet kan inte bli överladdat i laddningsstationen.

1. Anslut laddaren till ett vägguttag.

2. Placera BladderScan-instrumentet i laddaren. Batterisymbolen börjar rulla, vilket indikerar att instrumentet laddas. 

Om batterisymbolen inte visas så var instrumentet helt urladdat. Låt batteriet laddas i 2 timmar. Om batterisymbolen 
med de rullande segmenten inte syns efter 2 timmar så aktiverar du instrumentet enligt följande procedur.



16

PROCEDUR 3. AKTIVERA BLADDERSCAN-ENHETEN (VALFRITT)

Genomför den här proceduren om batteriet är helt urladdat eller om batterisymbolen med de rullande segmenten inte 
visas på instrumentet efter 2 timmar.

1. Med hjälp av spetsen på aktiveringsverktyget trycker du på aktiveringsknappen, som finns precis ovanför 
skanningsknappen. 

2. Placera BladderScan-instrumentet i laddaren eller dockningsstationen tills symbolen för fullt batteri visas. 

Obs: När du inte använder din blåsvolyminstrument rekommenderar Verathon att du förvarar det i laddaren, så 
säkerställer du att instrumentet alltid är tillräckligt laddat. Batteriet kan inte bli överladdat i laddningsstationen.

PROCEDUR 4. INSTALLERA SCANPOINT-PROGRAMVARA (TILLVAL)

Om du använder ScanPoint bildhanteringsteknik installerar du den enligt anvisningarna i ScanPoint drift- och 
underhållshandbok. Vi hänvisar till ScanPoint drift- och underhållshandbok för ytterligare instruktioner om hur du använder 
ScanPoint eller hur du ställer in och installerar ScanPoint etikettskrivare. Se avsnittet ScanPoint-bildhanteringsteknik för 
mer information om ScanPoint.
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MÄTA BLÅSVOLYM

UTFÖRA SKANNINGAR

Använd inte systemet på:

• En patient som har öppna sår i mellan-abdominella området.

• En patient med ascites.

• En patient som är gravid.

VARNING

Risk för explosion. Om du använder instrumentet i närvaro av lättantändliga anestetika, finns det risk för 
explosioner.

VARNING

Risk för felaktiga mätningar/resultat. Vid användning av instrumentet ska du vara medveten om följande 
villkor som kan påverka ultraljudsöverföring och minska noggrannheten i provresultat:

• Abdominell kirurgi—Ärrvävnad, kirurgiska snitt, suturer och klamrar kan påverka ultraljudsöverföring 
och noggrannhet. Var försiktig när du skannar patienter som har genomgått suprapubisk kirurgi eller 
bäckenkirurgi.

• Kateterisering—En kateter i patientens urinblåsa kan påverka noggrannheten på mätning av blåsvolymen 
på två sätt: 1) genom att luft införs i blåsan som kan blockera ultraljudssignalen, och 2) genom att ballongen 
som håller kvar katetern stör volymmätningen. Volymmätningen kan emellertid fortfarande vara kliniskt 
användbar om den är stor (detektering av en blockerad kateter, till exempel).

• Övervikt—Övervikt kan påverka ultraljudsmätningar av aortans diameter. För mer information, se 
Skanningstips på sidan 23.

Noggrannheten försämras om du inte får en optimal bild som kan upprepas.

VARNING

Potentiell patientfara. Hittills har exponering för pulsat diagnostiskt ultraljud med låg effekt inte visat sig ge 
biverkningar. Vårdpersonal bör emellertid använda ultraljud endast när det är kliniskt indicerat, och under de 
lägsta exponeringstider som möjliga för att få noggranna mätningar. Ultraljudsuteffekten hos detta system är 
inte justerbar och är begränsad till den miniminivå som krävs för effektiv prestanda. För mer information om de 
akustiska uteffekterna för denna enhet, se kapitel Produktspecifikationer på sidan 36.

VARNING
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PROCEDUR 1. FÖRBEREDA INFÖR UNDERSÖKNING

Innan du använder ett blåsvolyminstrument ska du se till att du är bekant med instrumentets delar. Se kapitel Inledning för 
mer information.

Om du är ny BladderScan-instrument-användare rekommenderar Verathon® att du gör din första undersökning på en 
patient med en måttligt fylld blåsa istället för en nästan tom blåsa. En nästan tom blåsa kan vara svårare att hitta.

1. Om patienten uppfyller någon av följande begränsningar avbryter du omedelbart undersökningen och använder inte 
BladderScan-instrumentet:

• Patienter med ascites

• Patienter med öppen hud eller sår i suprapubiska området

• Barn (under 60 pund [27 kg] och kortare än 48 tum [122 cm] långa)

• Gravida patienter

2. Se till att du är medveten om patienten har något av följande tillstånd, vilka kan påverka ultraljudsöverföringen och 
undersökningens korrekthet:

• Kateter i blåsan—Närvaron av en kateter kan påverka noggrannheten i angiven volymsiffra, men mätningen kan 
fortfarande vara kliniskt användbar (till exempel detektering av en blockerad kateter).

• Tidigare suprapubisk kirurgi eller bäckenkirurgi—Ärrvävnad, kirurgiska snitt, suturer och klamrar kan påverka 
ultraljudsöverföring och reflektion.

3. Kontrollera instrumentets batterisymbol och se till att batteriet har tillräcklig effekt.

Obs: Om det bara syns ett segment på batterisymbolen laddar du BladderScan-instrumentet före användning.

4. Torka av sonden försiktigt med en mjuk trasa fuktad med isopropylalkohol. Det rengör och desinficerar instrumentet.

PROCEDUR 2. MÄTA BLÅSVOLYM

För att säkerställa högsta grad av exakthet rekommenderar Verathon® att du skannar patientens urinblåsa minst tre 
gånger per undersökning. På så vis säkerställer du repeterbarheten i dina mätningar. Repeterbarhet avser din förmåga 
att centrera blåsan under varje mätning, inte din förmåga att erhålla exakt samma blåsvolymmätning varje gång. 
Volymmätningar bör ligga nära varandra, men behöver inte vara identiska. Om du inte lyckas få en optimal, repeterbar 
mätning äventyras exaktheten i resultatet.

BladderScan-instrumentet går in i viloläge 20 minuter efter att undersökningen avslutats. Om instrumentet går in i viloläge 
eller om batteriet tar slut innan du hinner utföra något av följande så förloras undersökningsresultaten:

• Spela in en röstkommentar (endast BVI 6400)

• Manuellt registrera undersökningsresultaten

• Överföra undersökningsresultaten till ScanPoint®

• Sätta tillbaka instrumentet i laddningsstationen eller dockningsstationen

Om du använder ett BVI 6100-instrument så skrivs tidigare undersökningsinformation över när du utför nästa 
undersökning. Om du använder ett BVI 6400-instrument så skrivs icke-kommenterade undersökningsresultat över när du 
utför nästa undersökning. För att säkerställa att patientuppgifter inte går förlorade rekommenderar vi att du spelar in en 
röstkommentar med varje undersökning. På BVI 6400 kan upp till 10 röstkommenterade undersökningsresultat sparas.
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Se Skanningstips för mer information om hur du utför skanningar.

1. Om BladderScan-instrumentet sitter i en laddare eller dockningsstation tar du ut den. Instrumentet slås på 
automatiskt.

Om enheten inte sitter i laddaren eller dockningsstationen och befinner sig i viloläge trycker du på valfri knapp. 
Instrumentet slås på.

2. Om patienten är en kvinna som inte har genomgått hysterektomi trycker du på den övre knappen tills symbolen för 
kön  visas.

Om patienten är en man eller en kvinna som har genomgått hysterektomi trycker du på den övre knappen tills 
symbolen för kön rensas.

Översta knappen

Ikon för kön

3. Be patienten lägga sig i ryggläge med magmusklerna avslappnade.

4. Palpera patientens symfysen (blygdbenet). Placera en riklig mängd gel (med så få luftbubblor som möjligt) på 
mittlinjen på patientens buk, ungefär 1 tum (3 cm) ovanför blygdbensfogen. 



20

5. Stå på patientens högra sida. Placera sonden på gelén och rikta den mot förväntad lokalisation av blåsan. För de 
flesta patienter innebär detta att vinkla sonden något mot patientens svansben så att skanningen kommer förbi 
blygdbenet.

6. Tryck och släpp skanningsknappen på undersidan av sonden. 

Skanningsknapp

En skanningssymbol  visas i övre högra hörnet på LCD-skärmen under skanningen:

7. Håll sonden stadigt när du skannar; undvik att ändra position, vinkel eller tryck. När du hör tonen för skanning klar  
så är skanningen klar.

8. Visa övre halvan av LCD-skärmen. Mätningen av blåsvolymen visas i milliliter (ml).

Om en blinkande pil visas ligger skanningen utanför målet, och blåsan var inte innesluten i skanningskonen. Sikta 
sonden på nytt i den blinkande pilens riktning och utför skanningen igen.
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Om en fast pil visas så befann sig blåsan var mestadels inne skanningskonen. Resultaten är tillfredsställande, men 
för att säkerställa exakthet rekommenderar Verathon att man siktar på nytt i pilens riktning och utför skanningen igen.

Om ingen pil visas så befann sig hela blåsan inom skanningskonen. Mätningen är korrekt. Fortsätt med förfarandet.

9. Om du vill säkerställa högsta grad av exakthet upprepar du Steg 5-Steg 8 för att slutföra tre skanningar, och sedan 
jämför du resultaten. Observera att det är inte nödvändigt att de tre undersökningsresultaten är identiska, men de bör 
vara liknande.
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10. Om du använder en BVI 6400 och du vill spara undersökningen spelar du in en röstkommentar enligt följande: 

• Tryck och håll ned den översta knappen tills du hör en ton (ca 3 sekunder).

• Fortsätt att hålla inne den översta knappen.

• Håll mikrofonen ungefär 6 tum (15 cm) från munnen och tala tydligt. Se till att inkludera all relevant 
undersökningsinformation, som till exempel patientens namn och namnet på den person som utför 
undersökningen. Du har 10 sekunder för inspelning av informationen.

• När du är klar med inspelningen släpper du den övre knappen och lyssnar på uppspelningen av din kommentar.

• Om så önskas kan du spela in din kommentar på nytt. Du kan endast göra en ny inspelning om instrumentet 
fortfarande visar blåsvolymen för den aktuella examen.

Om du är nöjd med kommentaren trycker du inte på någon knapp. Efter flera sekunder accepterar BVI 6400 
automatiskt och lagrar kommentaren med undersökningen. Mikrofonsymbolen  på displayen blinkar när 
undersökningen och röstkommentaren sparas. 

Om du inte spelar in en röstkommentar för undersökningen skrivs den icke-kommenterade undersökningen över 
av nästa undersökning. Instrumentet kan lagra upp till tio röstkommenterade skanningar, så du kan utföra flera 
undersökningar på dina ronder.

Om batteriet tar slut eller instrumentet går in i viloläge förloras all eventuell undersökningsdata som inte 
har kommenterats. För att säkerställa att du inte förlorar några patientdata är det en god idé att lägga till en 
röstkommentar till varje patientundersökning. 

VIKTIGT

11. Torka bort ultraljudsgelen från patienten och sonden.

12. Om du använder BVI 6400 och du inte sparar en röstkommentar, eller om du använder BVI 6100, se till att manuellt 
registrera undersökningsresultat eller överföra data till ScanPoint® innan du utför någon ny undersökning eller låter 
instrumentet gå in i viloläge.

Vid användning av BVI 6100 går undersökningsresultaten förlorade om du utför en annan undersökning, eller om 
instrumentet försätts i viloläge, innan du manuellt registrerat eller överfört undersökningsresultaten. 

VIKTIGT
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SKANNINGSTIPS

 
Håll BladderScan-instrumentet stadigt under skanning. Rörelser resulterar i felaktig avläsning.

VIKTIGT

Om du tillämpar för mycket tryck när du skannar leder det till en "större än"-symbol (>) före angiven volymsiffra. Tillämpa 
mindre tryck och skanna igen.

Volymavläsning påverkas av:

• Närvaro av ärrvävnad

• Närvaro av kateter

• Överviktiga patienter — Om du skannar en överviktig patient lyfter du så mycket bukfettvävnad som möjligt ur 
vägen för instrumentet. Tillämpa mer tryck på BladderScan-instrumentet för att reducera den mängd fettvävnad 
som ultraljudet måste gå igenom.

För att säkerställa korrekta resultat ser du till att:

• Det inte finns några luftspalter mellan sonden och patientens hud.

• Det inte finns några luftbubblor i ultraljudsgelen.

• Du håller instrumentet stilla när du skannar (undvik att ändra inställning, vinkel eller tryck).

• Du använder tillräckligt tryck för att upprätthålla god hudkontakt tills skanningen är klar.

• Det inte finns någon kateter i patientens urinblåsa. Närvaron av en kateter kan påverka noggrannheten i angiven 
volymsiffra, men mätningen kan fortfarande vara kliniskt användbar (detektering av en blockerad kateter, till 
exempel).
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I följande tabell visas typiska skanningsscenarier och motsvarande blåsvolyminformation som då kan visas på sondens 
display.

Tabell 6. Typiska skanningsscenarier och displayer

SKANNINGSSCENARIO EXEMPELDISPLAY BESKRIVNING

Optimal skanning I en optimal skanningen befinner sig blåsan helt innesluten 
i skanningskonen. På displayen visas:

• Blåsvolym

• Ingen > symbol

• Ingen blinkande pil

• Ingen fast pil

Blåsvolymen är större än 
999 ml Blåsan är helt innesluten i skanningskonen men 

blåsvolymen är större än 999 ml. I det här fallet visas  
på displayen:

• Blåsvolym > 999 ml

• Ingen blinkande pil

• Ingen fast pil

Blåsan är för stor för att 
vara helt innesluten i 

skanningskonen

Antingen är blåsan för stor för att innefattas i 
skanningskonen eller så trycker användaren för hårt med 
sonden. På displayen visas:

• Blåsvolym med en > symbol

• Ingen blinkande pil

• Ingen fast pil

Tillämpa mindre tryck och skanna igen.

Blåsa inte centrerad (skanna 
på nytt är valfritt) Blåsan ligger delvis inom skanningskonen. Att skanna på 

nytt är valfritt. På displayen visas:

• Blåsvolym

• En fast pil som visar riktning för eventuell skanning 
på nytt

Flytta sonden i pilens riktning och skanna igen.

Blåsa inte centrerad (ny 
skanning krävs) Blåsan ligger bara delvis inom skanningskonen. Att 

skanna på nytt är nödvändigt för att säkerställa korrekt 
blåsvolymmätning. På displayen visas:

• Blåsvolym

• En blinkande pil visar riktning för ny skanning

Flytta sonden i pilens riktning och skanna igen.
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RENGÖRING OCH DESINFICERING
Rengör och desinficera instrumentet före användning och mellan patientundersökningar.

Ta ut blåsskannern från dockningsstationen eller laddaren för att rengöra och desinficera den.

Om följande inte efterlevs vid rengöring av instrumentet kan permanent skada på utrustningen uppstå och 
instrumentets garanti kan bli ogiltig:

• Sänk inte ned instrumentet i vatten, rengöringsmedel eller desinficeringsmedel. Detta kan skada 
instrumentet permanent.

• Använd inte Cidex® Plus då det inte rekommenderas att användas med Lexan-polykarbonat.

• Utsätt inte systemet för någon steriliseringsmetod.

FÖRSIKTIGHET

Denna produkt får endast rengöras och desinficeras med hjälp av de godkända processerna som finns i denna 
handbok. Rengörings- och desinficeringsmetoderna som listas rekommenderas av Verathon® baserat på 
kompatibilitet eller effektivitet med komponenternas material.

VARNING

Tillgängligheten för rengörings-, desinficerings- och steriliseringsprodukter varierar i olika länder och Verathon 
har inte möjlighet att testa produkter på alla marknader. För mer information, kontakta Verathons servicecenter 
på 1.800.331.2313 eller din lokala representant. För ytterligare kontaktinformation, se verathon.com/contact-us.

VARNING

Rengöring är viktigt för att se till att komponenten är redo för desinficering. Om enheten inte rengörs ordentligt 
kan det resultera i ett kontaminerat instrument efter att desinficeringsproceduren har avslutats.

VARNING

Se till att du följer tillverkarens anvisningar för hantering och avyttring av rengörings- och 
desinficeringslösningarna som tillhandahålls i denna handbok.

VARNING

När du använder någon av de godkända rengörings-, desinficerings- eller steriliseringslösningarna, följ 
anvisningarna från lösningens tillverkare. Var noga med rätt spädning och nedsänkningstider.

VARNING
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PROCEDUR 1. RENGÖRA INSTRUMENTET

Rengöring är att avlägsna all synlig smuts eller kontaminanter från enhetens yttre ytor. Enheten måste rengöras efter varje 
användning och det är ett viktigt steg innan desinficering.

1. Efter varje undersökning torkar du av den akustiska kontaktgelén helt från enheten.

2. Använd en fuktad mjuk trasa för att avlägsna partiklar eller kroppsvätskor som finns kvar på enheten.

3. Återanvänd inte trasor eller våtservetter. 

4. Låt enheten lufttorka eller torka torrt med en ren och torr trasa innan desinficering. 

PROCEDUR 2. DESINFICERA INSTRUMENTET

Desinfektionsmedel och rengöringsmetoder som anges är baserade på kompatibilitet med produktmaterial, 
inte på biologisk effektivitet. Se instruktionerna från tillverkaren av desinfektionsmedlet för vägledning gällande 
desinfektionsmedlets biologiska effektivitet. 

Följande flytande desinfektionsmedel och våtservetter är kompatibla med de material som används i BVI 6100/BVI 6400: 
T-Spray II®, Cavicide®, CaviWipes®, Chloro-Sol Spray®, Sani-Cloth® Bleach Wipes, Sani-Cloth® Germicidal Wipes, Clorox® 
bakteriedödande våtservetter, Sprocidin®, Sporicidin® desinficeringsservetter, isopropylalkohol (70 %).

Den desinfektionsnivå som krävs för en enhet baseras på den typ av vävnad som den kommer i kontakt med under 
användning. Baserat på den avsedda användningen av BVI 6100/BVI 6400, är   låg-nivå-desinfektion den lägsta nivå som 
krävs. 

1. Använd endast desinfektionsmedel före utgångsdatum.

2. Om du använder flytande desinfektionsmedel blandar du desinfektionslösningen enligt tillverkarens anvisningar för 
lämplig desinfektionsnivåkoncentration.

3. Använd inte spray eller tillämpa flytande desinfektionsmedel direkt på enhetens yta och blötlägg inte enheten i vätska. 
Tillämpa snarare lösningen på en mjuk trasa eller torka av.

4. Torka enhetens ytor och låt ytan vara fuktad under den kontakttid som krävs. Följ tillverkarens instruktioner för lämplig 
desinfektionsnivåkontakttid.

5. Återanvänd inte trasor eller våtservetter. 

6. Om det enligt desinfektionsmedeltillverkarens instruktioner krävs att man sköljer eller avlägsnar 
desinfektionslösningen från enheten så torkar du av med en ren mjuk trasa fuktad med sterilt vatten. Verathon 
rekommenderar att du torkar av enheten tre separata gånger för att avlägsna allt kvarvarande desinfektionsmedel.

7. Låt enheten lufttorka eller torka torrt med en ren och torr trasa innan användning.
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UNDERHÅLL OCH FELSÖKNING

REGELBUNDNA INSPEKTIONER 
Inspektera instrumentet för att upptäcka skador före varje användning. Titta efter sprickor, nötning, tecken på stötar, 
urholkning, snitt, revor, skarpa böjar eller bristningar eller trasiga kablar. Sprickor där vätska kan tränga in kan påverka 
instrumentets funktion och säkerhet. 

Om du upptäcker några fysiska skador eller sprickor på instrumentet ska du omedelbart avbryta användning av det och 
kontakta din lokala Verathon-representant eller Verathons kundtjänstavdelning.

VIKTIGT

KALIBRERA BLADDERSCAN-INSTRUMENTET
Du måste regelbundet kalibrera BladderScan-instrument för att se till att det tillhandahåller korrekta resultat. Hur ofta 
kalibrering krävs beror på din Total ReliabilitySM-plan. Regelbunden kalibrering av blåsvolyminstrumentet säkerställer 
noggrann och korrekt justering av instrumentets interna koordinatsystem. 

Om du har kalibreringssats och ScanPoint med QuickPrint kan du enkelt och snabbt kalibrera ditt eget instrument. Du kan 
också skicka ditt instrument till ett Verathon servicecenter.

Om du inte använder ScanPoint med QuickPrint måste du skicka in instrumentet till ett behörigt Verathon servicecenter för 
kalibrering. 

För att kontakta Verathon kundtjänst om kalibrering, se Kontaktinformation.

PROCEDUR 1. KALIBRERING AV INSTRUMENTET

BladderScan-instrumentet måste kalibreras regelbundet för att säkerställa att det tillhandahåller korrekta resultat. 
Regelbunden kalibrering av blåsvolyminstrumentet säkerställer korrekt justering av instrumentets interna koordinatsystem. 
Om instrumentet inte har kalibrerats vid det föreskrivna datumet inaktiveras instrumentet och det måste kalibreras innan 
det får användas igen.

1. Placera kalibreringsbehållaren på en plan, icke-reflekterande yta, och ta av locket.

2. Häll rent, rumstempererat vatten i behållaren, fyll till indikatormärket. Kontrollera mängden bubblor i vattnet är 
minimal. 

Obs: Behållaren kan behöva stå i 24 timmar tills vattnet har avgasats.
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3. Använda skårorna för att placera det spiralformade målet korrekt, placera målet i behållaren.

4. Sätt tillbaka locket på kalibreringsbehållaren. Se till att öppningen för skanningshuvudet är direkt ovanför spiralmålet.

5. På datorn dubbelklickar du på ScanPoint med QuickPrint-ikonen. ScanPoint öppnas.

6. Placera instrumentet i dockningsstationen ScanPoint. ScanPoint ansluter till instrumentet. Om den föregående 
kalibreringsproceduren inte slutfördes kan ScanPoint ladda upp programvara till instrumentet den här gången.
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7. I ScanPoint, välj instrumentet, kontrollera att serienumret matchar den enhet som du ska kalibrera och klicka sedan 
på symbolen kalibreringsbehållare.

8. På kalibreringssidan ska du klicka på knappen Kalibrera. ScanPoint förbereder instrumentet för kalibrering.

9. När texten Gör fantommätning, återgå till laddningsstation markeras och statusen visar väntar, ta bort 
instrument från ScanPoints dockningsstation och placera det i fördjupningen i kalibreringstankens lock. Se till att 
skanningshuvudets spets är nedsänkt i vattnet.
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10. På instrumentet trycker du på den översta knappen. Instrumentet börjar skanna kalibreringstanken. 

Obs: Ta inte bort instrumentet från kalibreringsutrustningen medan skanningen pågår.

Översta knappen

11. När kalibreringsskanningen är slutförd visas fyra pilar på instrumentets LCD-display och instrumentet spelar en 
melodi. 

12. Torka instrumentet med en ren, mjuk trasa och placera det sedan åter i ScanPoints dockningsstation. Instrumentet 
överför kalibreringsresultaten till ScanPoint. 

Obs: Ta inte bort instrumentet från ScanPoints dockningsstation när data överförs.
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13. Om kalibreringsskanningen lyckades installerar ScanPoint instrumentets programvara igen och meddelandet 
”Kalibreringen lyckades” visas på ScanPoint. Du kan ta bort instrumentet från ScanPoints dockningsstation. 

Om kalibreringen inte lyckades anmodas du att skanna kalibreringstanken igen. Se till att tanken har tillräckligt med 
vatten och att målet är ordentligt positionerat och upprepa sedan Steg 9 till Steg 12.

14. Om du vill skriva ut ett kalibreringscertifikat ska du, i ScanPoint, klicka på länken Klicka här för utskrivbart 
kalibreringscertifikat. Kalibreringsrapporten visas. 
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REPARATION ELLER BYTE
BladderScan-instrumentet är byggt med ett utbytbart batteri, men laddaren och dockningsstationen är helt förseglade. 
Verathon® tillhandahåller inte någon typ av kretsscheman, komponentstycklistor, beskrivningar eller annan information 
som skulle krävas för att reparera enheten och tillbehör. 

Genom ScanPoint® Total ReliabilitySM-planen får kunder tillgång till låneprodukter medan deras instrument är under 
reparation samt fria frakt-alternativ, som varierar beroende på planen.

Obs: Plantillgänglighet och villkor kan skilja sig beroende på din anläggning. För mer information om villkor och 
tillgänglighet, kontakta din lokala distributör.

För att kontakta Verathon kundtjänst om reparationer, se Kontaktinformation.

BATTERIBYTE

BladderScan BVI 6000-seriens instrument är utformade med utbytbara batteri. 

Figur 2. BVI 6000-seriens instrument med utbytbart batteri

Om ditt BladderScan-instrumentbatteri inte längre går att ladda, eller om BladderScan-instrumentet kräver täta laddningar, 
kan du beställa BladderScan BVI 6000 litium-jon-batteribytessats. Instruktioner för hur du byter ut batterierna ingår  
i utbytessatsen.

För att beställa en batteribytessats eller om du har några frågor gällande batteribyte, kontakta Verathon kundtjänst. Mer 
information finns här Kontaktinformation.
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FELSÖKNING

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR
Om du stöter på problem när du använder ditt BladderScan-instrument kan du gå igenom denna lista med vanliga frågor. 
Om du inte hittar en lösning här kontaktar du ditt behöriga Verathon® servicecenter, din lokala BladderScan-leverantör eller 
Verathon kundtjänst. Se Kontaktinformation för mer information.

VARFÖR SLÅS INTE MIN ENHET PÅ?

Detta problem orsakas oftast av ett batteri som inte svarar eller ett urladdat batteri. Ladda blåsvolyminstrumentet i minst 
sex timmar. Om den rullande batterisymbolen inte visas efter två timmar genomför du förfarandet Aktivera BladderScan-
enheten (valfritt). 

VARFÖR UTFÖR MITT INSTRUMENT INTE SKANNING?

Om blåsvolyminstrumentet inte mäter blåsvolymen när du trycker på skanningsknappen, men batterisymbolen på 
instrumentdisplayen visar att batteriet fortfarande har effekt, så kan problemet vara något av följande:

• Om det bara syns ett segment på batterisymbolen så är batteriets laddningsnivå för låg för att utföra 
blåsbildbehandling. Se förfarandet Laddning av instrumentet.

• Om displayen visar 000 som antalet dagar som återstår tills kalibreringen så måste du kalibrera enheten innan  
du kan fortsätta att utföra mätningar av blåsvolym. Se Kalibrera BladderScan-instrumentet.

VARFÖR PIPER MITT INSTRUMENT?

Pip indikerar en varning eller slutförandet av en normal instrumentfunktion. Instrumentet kan pipa i följande situationer:

• Instrumentet slås på.

• Enheten går in i viloläge för att spara på batteriet.

• Instrumentet slutför en blåsvolym- eller kalibreringsmätning.

• Instrumentet har påbörjat eller avslutat sändning av data till ScanPoint®.

• Kalibreringsförfarandet lyckades.

• Alternativet kvinnligt kön markeras eller avmarkeras.

• Batterinivån är låg och batteriet behöver laddas. I detta fall syns inga segment på batterisymbolen. Se förfarandet 
Laddning av instrumentet.

• Kalibrering av instrumentet krävs. Se Kalibrera BladderScan-instrumentet.

VARFÖR SYNS EN BLINKANDE PIL PÅ DISPLAYEN?

Om en blinkande pil visas på instrumentets LCD-display efter en skanning så befann sig inte blåsan var helt inom 
bildkonen. Justera siktet i pilens riktning och skanna patienten på nytt. Upprepa processen tills ingen blinkande pil visas. 
När instrumentet riktas korrekt visas antingen en fast pil eller ingen pil med blåsvolymmätningen. Mer information om 
pilarna finns i förfarandet Mäta blåsvolym eller i avsnittet Skanningstips.
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VARFÖR SYNS EN FAST PIL PÅ DISPLAYEN?

En fast pil indikerar ett förslag på siktarriktning. Den fasta pilen visas på instrumentets LCD-display om blåsan inte är helt 
centrerad i skanningskonen. I detta fall är mätningen korrekt och att sikta på nytt är valfritt. Mer information om pilarna 
finns i förfarande Mäta blåsvolym eller Skanningstips.

HJÄLPRESURSER
Verathon® erbjuder ett brett sortiment av kundtjänstresurser, enligt beskrivning i tabellen nedan.

Du kan få kopior av den här handboken, av snabbreferenskort och av kliniska studier om du besöker Verathon webbplats 
på verathon.com eller genom att kontakta din Verathon-representant. Se Kontaktinformation för mer information.

Tabell 7. Felsökningshjälpresurser

RESURS BESKRIVNING

BladderScan blåsvolym-instrument 
drift-CD

CD som visar hur man använder instrumentet medföljer BVI 6000-serien.

Kliniska studier Vetenskapliga artiklar om BladderScan användning.

ScanPoint® Online

Med ScanPoint Online får kunderna:

• Förmågan att kalibrera och certifiera enheter online när helst du önskar.

• Automatisk säkerhetskopiering och arkivering (HIPAA-kompatibel).

• Automatiska programvaruuppgraderingar.

• Tillgång till realtidsfelsökning från Verathon.

Verathons webbplats
Om du vill ha ytterligare information och utbildningsresurser för drift besöker du 
verathon.com.

Telefonsupport Se Kontaktinformation.

KASSERING AV ENHET
BladderScan-instrument och tillhörande enheter kan innehålla mineraloljor, batterier och andra miljöfarliga ämnen. När 
BladderScan-instrument har nått slutet av sin användbara livslängd lämnar du in enheten, laddaren, dockningsstationen 
samt relaterade tillbehör till ett Verathon servicecenter för korrekt avfallshantering. Alternativt följer du dina lokala protokoll 
för hantering av farligt avfall.
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GARANTI
Verathon® garanterar BladderScan-instrument mot defekter i material och utförande så länge den täcks av ScanPoint® 
Total ReliabilitySM-planen.

Skadeförsäkringar är tillgängligt som en del av ScanPoint Total Reliability-planen. I enlighet med denna ScanPoint Total 
Reliability-plan kommer ett servicecenter som godkänts av Verathon att reparera eller byta ut enheter som visar sig vara 
defekta under ScanPoint Total Reliability-planens tidsperiod.

Denna ScanPoint Total Reliability-plan gäller inte om enheten har missbrukats eller ändrats av någon annan än ett 
servicecenter som godkänts av Verathon.

Enheten måste användas i enlighet med instruktionerna i denna bruksanvisning. Förbrukningsartiklar omfattas inte av 
denna garanti och ska användas i överensstämmelse med Verathon produktspecifikationer.

Om du vill ha mer information konsulterar du din ScanPoint Total Reliability-plan. Plantillgänglighet och villkor kan skilja sig 
beroende på din anläggning. För mer information om villkor och tillgänglighet, kontakta din lokala distributör.

ANSVARSFRISKRIVNING FÖR YTTERLIGARE 
GARANTIER

Det finns inga överenskommelser, avtal, representationer av garantier, uttryckta eller underförstådda, (inklusive garantier 
för säljbarhet eller lämplighet för ett visst ändamål) än de som anges i föregående garantiavsnitt. Innehållet i denna 
handbok utgör inte en garanti.

Vissa regionala myndigheter tillåter inte vissa begränsningar av tillämpade garantier. Köparen, användaren och 
patienten bör konsultera statlig lagstiftning om det uppstår frågor angående denna friskrivningsklausul. Informationen, 
beskrivningarna, rekommendationerna och säkerhetsupplysningarna som anges i denna handbok baseras på den 
erfarenhet och den bedömning Verathon har av BladderScan-instrument fram till november 2013. Innehållet i handboken 
bör inte anses vara heltäckande, eller täcka alla eventualiteter.

Den läkare som leder användningen av BladderScan-instrument på den institution där den används är ansvarig för att 
hålla sig aktuell med klinisk forskning om volymmätningar av urinblåsan.

Vänligen konsultera med ansvarig läkare eventuella frågor eller problem som rör mätning av blåsvolym, med hjälp av 
instrumentet, eller tolkningen av data.
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PRODUKTSPECIFIKATIONER

KOMPONENTSPECIFIKATIONER

INSTRUMENTSPECIFIKATIONER
Tabell 8. Instrumentspecifikationer för BladderScan

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

Blåsvolymens intervall: 0 - 999 ml (BVI 6100, BVI 6400)

Exakthet:
Följande exakthetsspecifikation förutsätter användning enligt instruktioner, skanning 
av en Verathon® vävnadsekvivalent fantom: 

Blåsvolym: ± (15 % + 15 ml)

Skanningstid: Mindre än 5 sekunder

Röstkommentarintervall: 10 sekunder (endast BVI 6400)

Vikt: Max 11 oz (309 gram)

Ström: 3,7 v litium-jon-batteri

Display: Flytande kristall

Vattentäthet:
Märkt till IPX1 (indikerar droppskyddad, ett högre skydd än vanlig skyddsnivå mot 
dropp, läckage och spill)

SPECIFIKATIONER FÖR DRIFT OCH FÖRVARING

Driftsförhållanden

Temperatur: 50º–104ºF (10°–40° C)

Relativ luftfuktighet: 30–75 % icke-kondenserande

Atmosfärtryckområde: 70–106 kPa

Förvaringsförhållanden

Förvaring: Inomhus

Omgivningstemperatur: 14°–122ºF (-10°–50 ºC)

Atmosfärtryckområde: 50–106 kPa

Relativ luftfuktighet: 20-95 % icke-kondenserande
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Tabell 9. Ultraljudets akustiska utmatningsparametrar

Värdena i denna tabell är de största avläsningar som erhållits från tre testresultat.

AKUSTISK UTSIGNAL MI
ISPTA.3

(mW/cm2)

ISPPA.3

(W/cm2)

Globalt maximalt värde 0,268* 0,0977 8,06

Associerad akustisk 
parameter

pr.3 (MPa) 0,501

Wo (mW) 0,339 0,339

fc (MHz) 3,54 3,54 3,54

zsp (cm) 2,90 2,90

Stråldimensioner
x-6 (cm) 0,306

y-6 (cm) 0,315

PD (µsek) 0,658 0,658

PRF (Hz) 400 400

EDS
Az. (cm) 4,75

Ele. (cm) 4,75

TIS/TIB/TIC 0,0–1,0*

* Både MI-värdet och TI-värdet ligger under 1,0.

SPECIFIKATIONER FÖR LADDNINGSSTATIONEN
Laddaren är testad enligt EN/IEC 60601-1 och är i överensstämmelse med UL och CSA motsvarande standarder. 
Laddaren är inte avsedd för direkt patientkontakt. Den är utformad för att fungera inom de specifikationer och 
miljöförhållanden som identifieras i följande tabell.

Tabell 10. Specifikationer för laddningsstationen

ALLMÄNNA SPECIFIKATIONER

Inspänning 90-264 VAC RMS

Ingångsfrekvens 47-63 Hz

Ingångsström 0,5 amp max

Ingångsanslutning Direkta AC-stift att sticka in för enheter som man ansluter i vägguttag

Utgång 5 V vid 2,4 amp

Isolering Klass II med dubbel isolering

FÖRVARINGSSPECIFIKATIONER

Förvaring Inomhus

Omgivningstemperatur 14°–122ºF (-10°–50 ºC)

Atmosfärtryckområde 50 –106 kPa

Relativ luftfuktighet 30–75 % icke-kondenserande

Vattentäthet IPX0 (vanlig utrustning utan skydd mot inträngande vatten)
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ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET
BladderScan BVI 6100- och 6400-systemen är utformade för att överensstämma med IEC 60601-1-2:2007 som innehåller 
kraven för elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) för medicinsk elektronisk utrustning. Gränserna för utsläpp och immunitet 
i denna standard är avsedda att ge rimligt skydd mot skadlig störning i en typisk medicinsk installation.

Systemen efterlever de tillämpliga grundläggande prestandakraven som specifieras i IEC 60601-1 och IEC 60601-2-
37. Resultat av immunitetstester visar att nödvändiga prestanda för systemet inte påverkas under de testförhålladen 
som beskrivs i följande tabeller. För mer information om viktig prestanda för systemen, se Grundläggande prestanda på 
sidan 1.

ELEKTROMAGNETISK EMISSION
Tabell 11. Vägledning och tillverkarens deklaration—Elektromagnetisk emission

BladderScan BVI 6000-seriens system är avsedda att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. Kunden 
eller brukaren av systemen måste se till att de används i en sådan miljö.

EMISSIONSTEST ÖVERENSSTÄMMELSE ELEKTROMAGNETISK MILJÖ – VÄGLEDNING

RF-emissioner 
CISPR 11

Grupp 1

BladderScan BVI 6000-seriens system använder endast RF-energi 
för sina inre funktioner. Därför är RF-emissionen liten och kommer 
sannolikt inte att orsaka störningar på elektronisk utrustning i 
närheten.

RF-emissioner 
CISPR 11

Klass A

BladderScan BVI 6100- och 6400-systemen är lämpliga att 
använda på alla inrättningar, inklusive i bostäder och lokaler som är 
direktanslutna till det allmänna lågspänningsnät som används för 
strömförsörjning av bostäder.

Harmoniserade 
emissioner 
IEC 61000-3-2

Klass A

Spänningsfluktuationer/
flimmeremissioner 
IEC 61000-3-3

Överensstämmer
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ELEKTROMAGNETISK IMMUNITET
Tabell 12. Riktlinjer och tillverkarens deklaration—Elektromagnetisk immunitet

BladderScan BVI 6100- och 6400-systemen är avsedda att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. 
Kunden eller brukaren av systemen måste se till att de används i en sådan miljö.

IMMUNITETSTESTER IEC 60601 TESTNIVÅ ÖVERENSSTÄMMELSENIVÅ ELEKTROMAGNETISK  
MILJÖ – VÄGLEDNING

Elektrostatisk urladdning 
(ESD)

IEC 61000-4-2

± 6 kV vid kontakt

± 8 kV luft
Överensstämmer

Golv ska vara av trä, 
betong eller keramikplattor. 
Om golven är täckta med 
syntetiskt material ska den 
relativa luftfuktigheten vara 
minst 30 %.

Elektrisk snabb transient/
skur

IEC 61000-4-4

± 2 kV för nätströmsledningar

± 1 kV för in-/utgående ledningar
Överensstämmer

Kvaliteten på elnätet skall 
vara kompatibel med 
kvaliteten hos en normal 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö.

Strömsprång

IEC 61000-4-5

± 1 kV från ledning till ledning

± 2 kV från ledning till jord
Överensstämmer

Kvaliteten på elnätet skall 
vara kompatibel med 
kvaliteten hos en normal 
kommersiell miljö eller 
sjukhusmiljö.

Spänningsfall, 
korta avbrott och 
spänningsvariationer i 
strömförsörjningsledningar

IEC 61000-4-11

<5 % Ut (>95 % fall i Ut) 
under 0,5 cykel

40 % Ut (60 % fall i Ut)  
under 5 cyklar

70 % Ut (30 % fall i Ut) 
under 25 cyklar

<5 % Ut (>95 % fall i Ut) 
i 5 s

Överensstämmer

Kvaliteten på elnätet 
skall vara kompatibel 
med kvaliteten hos en 
normal kommersiell miljö 
eller sjukhusmiljö. Om 
användaren av systemet 
är i behov av kontinuerlig 
drift under strömavbrott 
rekommenderas att systemet 
drivs från en avbrottsfri 
strömkälla eller ett batteri.

Nätfrekvensens (50/60 
Hz) magnetfält

IEC 61000-4-8
3 A/m Överensstämmer

Strömfrekvensmagnetfält 
skall ligga på nivåer som är 
typiska för en vanlig lokal  
i en normal kommersiell miljö 
eller sjukhusmiljö.

Ledd RF IEC 61000-4-6
3 Vrms 
150 kHz till 80 MHz

3 V

Portabel och mobil RF-
kommunikationsutrustning 
bör inte användas närmare 
någon del av systemet, 
inklusive kablar, än 
det rekommenderade 
separationsavståndet som 
beräknats med den ekvation 
som gäller för sändarens 
frekvens.

Rekommenderat 
separationsavstånd d (m)

d=1,2 √P 
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Tabell 12. Riktlinjer och tillverkarens deklaration—Elektromagnetisk immunitet

BladderScan BVI 6100- och 6400-systemen är avsedda att användas i den elektromagnetiska miljö som specificeras nedan. 
Kunden eller brukaren av systemen måste se till att de används i en sådan miljö.

IMMUNITETSTESTER IEC 60601 TESTNIVÅ ÖVERENSSTÄMMELSENIVÅ ELEKTROMAGNETISK  
MILJÖ – VÄGLEDNING

Utstrålad RF IEC 61000-
4-3

3 V/m 
80 MHz till 2,5 GHz

3 V/m

d=1,2 √P 80 MHz till 800 
MHz

d=2,3 √P 800 MHz till 2,5 
GHz

där P är sändarens 
maximala nominella 
uteffekt i watt (W) enligt 
sändarens tillverkare och 
d är det rekommenderade 
separationsavståndet i meter 
(m).

Fältstyrkor från fasta 
RF-sändare, enligt 
bestämning genom en 
elektromagnetisk mätning 
på platsen,a ska vara lägre 
än överensstämmelsenivån i 
varje frekvensintervall.b

Störningar kan förekomma i 
närheten av utrustning som 
märkts med följande symbol:

Obs: Ut är nätspänning innan testnivån tillämpas.

Vid 80 MHz och 800 MHz gäller det högre frekvensintervallet.

Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte under alla omständigheter. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och 
reflektion från byggnader, föremål och människor.

a. Fältstyrkor från fasta sändare såsom basstationer för radiotelefoner (mobiler/trådlösa) och landmobilradioapparater, amatörradio, 
AM- och FM-radiosändningar och TV-sändningar kan inte teoretiskt förutsägas med exakthet. För att utvärdera den elektromagnetiska 
miljön orsakad av fasta RF-sändare bör man överväga en elektromagnetisk platsundersökning. Om den uppmätta fältstyrkan på den 
plats där BladderScan BVI 6100- eller 6400-systemet används överstiger den tillämpliga RF-nivån ovan bör systemet övervakas för att 
verifiera normal drift. Om onormal funktion observeras kan ytterligare åtgärder krävas, såsom att rikta om eller flytta systemet.

b. Över frekvensintervallet 150 kHz till 80 MHz ska fältstyrkor vara mindre än 3 V/m.
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REKOMMENDERADE SEPARATIONSAVSTÅND
Tabell 13. Rekommenderade separationsavstånd mellan portabel och mobil utrustning för RF-kommunikation och 

BladderScan BVI 6100- och 6400-systemen

BladderScan BVI 6100- och 6400-systemen är avsedda för användning i en elektromagnetisk miljö i vilken utstrålade RF-
störningar är kontrollerade. Kunden eller användaren av systemet kan hjälpa till att förhindra elektromagnetisk störning genom att 
bibehålla ett minsta avstånd mellan portabel och mobil RF-kommunikationsutrustning (sändare) och BladderScan-systemet enligt 
nedanstående rekommendationer, i enlighet med kommunikationsutrustningens maximala uteffekt.

SÄNDARES MAXIMALA 
UTEFFEKT (W)

SEPARATIONSAVSTÅND EFTER SÄNDARENS FREKVENS (m)

150 kHz till 80 MHz 
d=1,2 √P

80 MHz till 800 MHz 
d=1,2 √P

800 MHz till 2,5 GHz 
d=2,3 √P

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

För sändare med en maximal uteffekt som inte anges ovan, kan det rekommenderade separationsavståndet d i meter (m) 
uppskattas genom att använda den tillämpliga ekvation för sändarens frekvens, där P är sändarens maximala uteffekt i watt (W) 
enligt sändarens tillverkare.

Obs: Vid 80 MHz och 800 MHz gäller separationsavståndet för det högre frekvensintervallet.

Dessa riktlinjer gäller eventuellt inte under alla omständigheter. Elektromagnetisk utbredning påverkas av absorption och 
reflektion från byggnader, föremål och människor.

TILLBEHÖRS EFTERLEVNAD AV STANDARDER
För att bibehålla elektromagnetisk interferens (EMI) inom certifierade gränser måste systemet användas med de 
kablar, komponenter och tillbehör som anges eller tillhandahålls av Verathon®. För ytterligare information, se avsnitten 
Systemkomponenter och tillbehör och Komponentspecifikationer. Användning av andra tillbehör eller kablar än de som 
anges eller tillhandahålls kan leda till ökade utsläpp och/eller minskad immunitet i systemet. 

Tabell 14. EMC-standarder för tillbehör

TILLBEHÖR MAX LÄNGD

ScanPoint dockningsstation 2,3 m (7,5 fot)

Laddningsstation 3,8 m (12,5 fot)
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SYMBOLREGISTER
I följande tabell förklaras de branschsymboler som används på BladderScan-etiketter och som visar instrumentets 
överensstämmelse med internationella och nationella standarder och föreskrifter.

Tabell 15. Symbolregister

SYMBOL BETYDELSE

WEEE—Måste följa bestämmelser för elektriskt avfall och elektronisk utrustning

Utrustning av klass II

Tillämpad del av typ BF

CE-märkning i enlighet med medicintekniskt direktiv (MDD)

Tillverkare

Katalognummer (del)

Serienummer

Se drifts- och underhållshandboken

Temperaturbegränsning

Fuktbegränsning

Atmosfärisk tryckbegränsning

Varning eller Försiktighet - läs i medföljande dokument. Läs instruktioner innan du ansluter eller 
använder.

Underwriters Laboratories certifieringsmärkning med Verathon® UL kontrollnummer 

Risk för elchock

Energieffektivitetsnivå V

EC REP—Auktoriserad representant i den Europeiska gemenskapen
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SYMBOL BETYDELSE

FCC—Testad för uppfyllelse av Federal Communications Commission krav

TUV Rheinland GS Mark—Produkten, såväl som användarhandboken och produktionsprocessen, 
har testats av en auktoriserad institution som TUV Rheinland och stöds av regelbundna 
övervakningsgranskningar.
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ORDLISTA
TERM DEFINITION

Bildkon Konformat område i vilket sonden sänder ultraljudvågor

C Celsius

cm Centimeter

CSA Kanadas standardiseringsförbund

DC Likström

EMC Elektromagnetisk kompatibilitet

EMI Elektromagnetisk störning

ESD Elektrostatisk urladdning

g Gram

GHz Gigahertz

Grundläggande prestanda Den systemprestanda som krävs för att uppnå frihet från oacceptabel risk

HIPAA Health Insurance Portability and Accountability Act

Hz Hertz

IEC International Electrotechnical Commission

in Tum

IP Ingresskydd

ISPPA Spatial peak pulse average intensity

ISPTA Spatial peak temporal average intensity

LCD Flytande kristalldisplay

m Meter

MDD Medicintekniska direktivet

MHz Megahertz

MI Mekaniskt index

RF Radiofrekvens

RMS Kvadratiskt medelvärde

TIB Thermal index for bone (Värmeindex för ben)

TIC Thermal index for the cranium (Värmeindex för kranium)

TIS Thermal index for soft tissue (Värmeindex för mjuk vävnad)

UL Underwriters Laboratories

V Volt

VAC Volt växelström

W Watt

WEEE Avfall från elektrisk och elektronisk utrustning
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