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INNLEDNING
OM RAYSAFE i2 SYSTEMET

Figur 1. Oversikt over RaySafe i2 Systemet 

RaySafe i2 Systemet kan bestå av følgende komponenter: 

• dosimeter 

• sanntidsskjerm 

• dose viewer (programvare)

• dose manager (programvare)

• dokkingstasjon (brukes til å koble sammen dosimetere og datamaskin) 

• dosimeterstativ (dosimeterlagring) 
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SLIK VIRKER SYSTEMET
Dosimeteret måler og registrerer røntgeneksponering hvert sekund og overfører data trådløst, via radio, til 
sanntidsskjermen.

Sanntidsskjermen viser doseeksponeringen i sanntid fra opptil åtte dosimetere som er innen rekkevidde. 
Fargeindikatorene (grønn, gul, rød) representerer intensiteten til eksponeringen som blir mottatt. Den 
akkumulerte dosen for hver person vises ved siden av fargeindikatoren. Ved å trykke på et dosimeternavn kan 
brukeren se på historiske data i egne visninger.

Når dosimeteret ikke er i bruk, bør det lagres i dosimeterstativet, utenfor rekkevidde for sanntidsskjermen.

Du kan overføre mer detaljert historisk doseinformasjon fra dosimetere via dokkingstasjonen som er koblet til 
en datamaskin, og vise den ved hjelp av dataprogrammene (dose viewer eller dose manager).

Dose viewer brukes også til å administrere dosimetere, endre dosimeternavn og farger, og til å nullstille 
dosehistorikk. Dose manager er en avansert programvare som brukes til å analysere, rapportere og arkivere 
doseinformasjon. Den håndterer flere dosimetere og kan hente doseinformasjon fra flere sanntidsskjermer 
gjennom sykehusets nettverk eller via USB-lagring.

OM DENNE BRUKERHÅNDBOKEN
Formålet med denne brukerhåndboken er å hjelpe brukerne med å bruke det beskrevne produktet på en trygg 
og effektiv måte.

Før du prøver å bruke produktet, må du lese denne brukerhåndboken, og merke deg og strengt overholde alle 
instruksjoner merket med ADVARSEL og FORSIKTIG. 

ADVARSEL ADVARSEL  varsler deg om en potensielt alvorlig situasjon, uheldig hendelse eller  
sikkerhetsrisiko. Hvis advarselen ikke følges, kan dette føre til livstruende eller alvorlig 
personskade for bruker eller pasient. 

FORSIKTIG FORSIKTIG varsler deg om situasjoner hvor det er nødvendig å utvise spesiell forsiktighet for 
at produktet skal brukes på en sikker og effektiv måte.  Hvis varselet om forsiktighet ikke 
overholdes, kan dette føre til mindre eller moderat personskade eller skade på produktet 
eller annen eiendom, og muligens til en liten risiko for mer alvorlige skader, og/eller føre til 
miljøforurensning. 

MERK Merknader fremhever uvanlige punkter som en hjelp for brukeren. 

Denne brukerhåndboken beskriver den mest omfattende konfigurasjon av produktet, med maksimalt antall 
valg og tilbehør. Det er ikke sikkert at alle funksjonene som beskrives, er tilgjengelig på ditt produkt. 
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SLIK BRUKER DU DOSIMETERET

Figur 2. Dosimeteret

INNLEDNING
Dosimeteret er en aktiv dosemåler konstruert for vedlikeholdsfri bruk i hele sin levetid. 

Du kan gjøre utseendet på dosimeteret mer personlig ved hjelp av ett av 8 innlegg i forskjellige farger som 
leveres sammen med dosimeteret. (Velg hvilken farge som skal vises på sanntidsskjermen i dialogruten for 
alternativer i dose viewer eller dose manager.) 

Dosimeteret måler personelldose. Den optimale bruken av dosimeteret er å bruke det uten skjerming fra noe 
beskyttelsesplagg mot røntgenstråling. 

SLIK KOMMER DU I GANG
Følg instruksjonene nedenfor når du skal begynne å bruke dosimeteret. 

1. Kontroller at strømmen er slått på dosimeteret. (Bruk dose viewer eller dose manager til å fastsette 
strømmodusen for dosimeteret.)

2. Fest dosimeteret til klærne dine, med forsiden utover, ved hjelp av klemmen på baksiden av dosimeteret, 
eller i nøkkelbåndet som følger med. 

Nå vil dosimeteret registrere doseverdier og overføre dem til sanntidsskjermene som er innenfor rekkevidde. 
Du kan også lese av de registrerte doseverdiene ved å bruke dose viewer via dokkingstasjonen (se 
brukerhåndboken for dose viewer). 

Kapittelet ”Tekniske data” på side 33 inneholder mer informasjon om dosimeterminnet og overføring 
mellom dosimeter og sanntidsskjermer. 
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SLIK BRUKER DU DOKKINGSTASJONEN

Figur 3. Dokkingstasjonen

INNLEDNING
Dokkingstasjonen kan brukes for å koble et dosimeter til en datamaskin for å lese data, samt for å foreta valg 
for dosimeteret. Bruk dokkingstasjonen i kombinasjon med programmene dose viewer eller dose manager. 

SLIK KOMMER DU I GANG
MERK Du må ikke koble dokkingstasjonen til datamaskinen med mindre dose viewer og driveren til 

dokkingstasjonen er installert på datamaskinen. 

1. Start dose viewer/dose manager-applikasjonen. 

2. Koble en dokkingstasjon til USB-porten på datamaskinen. 

3. Sett et dosimeter i dokkingstasjonen. 

I løpet av få sekunder vil dose viewer/dose manager oppdage dosimeteret. Dette vises øverst i hovedvinduet 
med meldingen «Koblet til dosimeter 100001158», der dosimeter 100001158 er et eksempel på en dosimeter-ID. 

Dose viewer/dose manager begynner å laste dosehistorikken til dosimeteret. Dette kan ta noen minutter. Du 
kan følge fremdriften på fremdriftslinjen nederst i hovedvinduet. 
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SLIK BRUKER DU DOSE VIEWER OG DOSE MANAGER
Du finner informasjon i brukerhåndbøkene til dose viewer og dose manager, og disse ligger i hjelpemenyen til 
programvaren for dose viewer og dose manager.
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SLIK BRUKER DU SANNTIDSSKJERMEN
INNLEDNING
Sanntidsskjermen er monitoren i RaySafe i2-systemet. Den kommuniserer trådløst med dosimetere innenfor 
radiorekkevidde for å samle, presentere og lagre dosedata for dosimetere. 

Figur 4. Sanntidsskjermen

ADVARSEL Avstanden som sanntidsskjermen oppdager et dosimeter fra, avhenger av innstillingene som 
serviceteknikeren fastsatte under installasjonen.

SLIK KOMMER DU I GANG

STARTE SANNTIDSSKJERMEN 

1. Begynn med å koble utgangskontakten på strømadapteren til baksiden av sanntidsskjermen. 

2. Deretter setter du støpselet i en stikkontakt. 

Nå blir sanntidsskjermen slått på. 

ADVARSEL For å unngå fare for elektrisk støt, må sanntidsvinduet bare kobles til et kraftforsyningssystem 
med vernejording.

Først vises det et oppstartsbilde i noen sekunder, og etter 30 sekunder er systemet klart til bruk. 
Sanntidsskjermen vil vise maksimalt 8 dosimetere om gangen. Det er bare dosimetere som er innenfor 
rekkevidden av sanntidsskjermen, som vil bli vist. 
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Sanntidsskjermen er en berøringsskjerm. Du betjener sanntidsskjermen ved å trykke på knapper og 
diagrammer på skjermen. 

MERK  Dosimetere vises etter først til mølla-prinsippet (se «Reserverte plasser-menyen»” i avsnitt 
”Menyen Administratorinnstillinger” på side 20). Dosimetere som ikke vises i online-
visningen, vil fremdeles måle og lagre dosedata. 

ADVARSEL Ikke dekk til sanntidsskjermen, dette for å unngå for høy temperatur. 

ADVARSEL Vær forsiktig når du flytter annet utstyr i nærheten av sanntidsskjermen. 

FUNKSJONER PÅ SANNTIDSSKJERMEN
Sanntidsskjermen tilbyr: 

• En online visning (se avsnitt ”Online visning – vise gjeldende doserater” på side 12) der du kan: 

• vise informasjon om nåværende personlige doserater for opptil åtte dosimetere om gangen. 

• få tilgang til oversikten over personlige doser ved å trykke på knappen ved navnet for det dosimeteret 
i online-visningen. 

• En oversikt over personlige doser (se avsnitt ”Oversikt over personlige doser – vise detaljerte dosedata” 
på side 14) der du kan vise historiske dosedata for et dosimeter du har valgt fra online-visningen. 

• En oversikt over innstillinger for sanntidsskjermen (se avsnitt ”Visning av innstillingene for 
sanntidsskjermen” på side 18) for administratorinnstillinger. 

”Spesifikasjon” på side 31 inneholder tekniske opplysninger om hvordan sanntidsskjermen viser dosedata. I 
tillegg er sanntidsskjermen: 

• en midlertidig lagringsplass for dosedata som kan analyseres nærmere i det valgfrie dose manager-
programmet. 

• utstyrt med en USB-port for nedlasting av dosedata til USB-minne (se ”Synkronisere dosehistorikk til et 
USB-minne” på side 24). 

MERK Når minnet til sanntidsskjermen er fullt, vil de eldste dataene overskrives med nyere data. Du 
finner eksempler på lagringskapasitet i avsnitt ”Minnet til sanntidsskjermen” på side 32. 
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ONLINE VISNING – VISE GJELDENDE DOSERATER 

Figur 5. Online-visningen

MERK  Dosimetere vises etter først til mølla-prinsippet (se «Reserverte plasser-menyen»” i avsnitt 
”Menyen Administratorinnstillinger” på side 20). Dosimetere som ikke vises i online-
visningen, vil fremdeles måle og lagre dosedata (se ”Dosimeterminne” på side 31). 

Ikonet i øverste venstre hjørne gir deg tilgang til innstillingsvisningen for sanntidsskjermen (se avsnitt ”Visning 
av innstillingene for sanntidsskjermen” på side 18).

Kolonnen for akkumulert dose per undersøkelse viser den akkumulerte dosen siden siste trykk på Reset-
knappen i nederste høyre hjørne. Den akkumulerte dosen per undersøkelse vil også bli nullstilt ved omstart av 
sanntidsskjermen.

MERK Den akkumulerte dosen per undersøkelse blir bare registrert i minnet til sanntidsskjermen. 
Verdiene som er registrert i dosimeteret, blir ikke berørt.

MERK Når du tilbakestiller den akkumulerte dosen per undersøkelse, vil verdiene for alle dosimetere 
knyttet til det vinduet bli berørt, ikke bare de som for tiden blir vist.
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678

1 2 3 4 5

Figur 6. Elementer i online-visningen

TEGNFORKLARING 

1 Tilgang til oversikt over personlig dose (se side 14) (trykk hvor som helt på den hvite linjen)  

2 Skala, grønn sone  

3 Skala, gul sone

4 Skala, rød sone

5 Akkumulert prosedyredose

6 Indikasjon om høyeste dose  

7 Navnet som blir vist

8 Symbolet som blir vist (fargen på dosimeteret)

Navnet som blir vist, identifiserer dosimeterne. Det kan være avkortet på grunn av plassmangel. 

Ved å trykke på den hvite linjen på et dosimeter, kommer du til oversikten over personlige doser for det 
dosimeteret. 

Skalaen for doserate er delt inn i tre soner: 

• Grønn sone indikerer < 0,2 mSv/t (< 0,02 rem/t). 

• Gul sone indikerer 0,2 – 2 mSv/t (0,02 – 0,2 rem/t). Hvis du blir utsatt for stråling i den gule sonen ofte, bør 
du iverksette tiltak for å redusere eksponeringen. 

• Rød sone indikerer 2 – 20 mSv/t (0,2 – 2 rem/t), og bør ikke skje ofte under normale prosedyrer. Hvis du 
blir utsatt for stråling i den røde sonen ofte, bør du iverksette tiltak for å redusere eksponeringen. 
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Når et dosimeter beveger seg utenfor rekkevidden til sanntidsskjermen, vil knappen til dosimeteret forbli synlig 
i online-visningen i tre minutter. Denne funksjonen gjør at personer kan forlate rommet midlertidig uten å miste 
sin plass på listen.

Hvis det ikke har vært noen dosimetere innenfor rekkevidden til sanntidsskjermen i 30 minutter, vil online-
visningen gå inn i skjermsparermodus. I skjermsparermodus går sanntidsskjermen i svart. Sanntidsskjermen 
starter opp igjen når det kobles et dosimeter til skjermen, eller når en bruker tar på skjermen. 

OVERSIKT OVER PERSONLIGE DOSER – VISE DETALJERTE DOSEDATA 

Figur 7. Doseoversikt

Du får tilgang til oversikten over personlige doser til et dosimeter ved å trykke på knappen ved navnet for det 
dosimeteret i online-visningen. På den venstre siden av doseoversikten blir det vist et informasjonsvindu (se 
figuren ovenfor). Det viser: 

• Fullt navn 

• Navnet som blir vist – navnet som blir vist på sanntidsskjermen i online visning 

• Klinisk rolle – Lege, sykepleier, tekniker eller annet 

• Dosimeterposisjon – Hode, overkropp, hånd, mage, bein eller annet 
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• Dosimeter – en unik ID per dosimeter 

• Batteristatus 

• 2-4 blokker angir normal status. 

• 1 blokk angir at dosimeteret må skiftes. 

• Dosimeterets dato og klokkeslett 

Oversikten Personlig dose har to delvisninger: 

• visningen av årlig dose (se avsnitt ”Årlig dose” på side 16) 

• visningen av personlig dosehistorikk (se avsnitt ”Dosehistorikk” på side 17) 

1

3

2 2

Figur 8. Oversikten Personlig dose – tilgang til delvisningene:

Når du går inn på oversikten Personlig dose, vil du se følgende informasjon til høyre: 

• Den årlige dosen siden 1. januar i inneværende år, eller siden siste nullstilling. Denne verdien vises også 
som en prosentdel av den årlige maksimumsdosen. 

• Tilgang til delvisningen Årlig dose (1), er beskrevet i avsnitt ”Årlig dose” på side 16. 
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• Verdiene for dosesesjon 1 og 2, dato og klokkeslett. Bruk dosesesjonene når du skal måle dosen i 
bestemte tidsperioder, det kan for eksempel være en bestemt prosedyre eller en arbeidsdag. Verdien viser 
dosen som er akkumulert for en sesjon siden siste tilbakestilling av dosesesjonen. Bruk reset-knappene (2) 
for å tilbakestille en dosesesjon til null. Informasjon om tilbakestilling av dosesesjonen vil fremstå som en 
hendelse i dose manager-programvaren.

• Total personlig dose siden siste tilbakestilling av dosehistorikken.

• Diagram over personlig dosehistorikk for dagens dato. Du kan også gå inn på delvisningen Personlig 
dosehistorikk (3), se avsnitt ”Dosehistorikk” på side 17.

• Et statusfelt med redigerbar kontaktinformasjon (se avsnitt ”Meny for navn og lokalisering for 
sanntidsskjerm” på side 20), hvis det er aktuelt.

ÅRLIG DOSE 

Figur 9. Visningen Årlig dose

På dette skjermbildet finner du følgende informasjon: 

• Dagens dato (vertikal linje). 

• Årlig dosegrense (rød linje). Denne verdien fastsettes i dose viewer eller dose manager. 
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• Den årlige dosegrensen fordelt over hele året (stiplet linje). Så lenge den akkumulerte dosen holder seg 
under denne verdien, vil den årlige dosegrensen ikke overskrides for året som helhet. 

• Akkumulert dose i forhold til den årlige dosegrensen for inneværende år (grønn/oransje linje). Når den 
akkumulerte dosen overskrider den fordelte årlige dosegrensen, vil fargen endres fra grønt til oransje for å 
varsle brukeren om å iverksette tiltak. 

MERK Den årlige dosegrensen for dosimeteret er avhengig av skjermingsfaktoren fra blyforkleet, 
samt fra annen strålingsbeskyttelse som brukes. Jo mer beskyttelse, desto høyere kan 
grensen være for den samme effektive dosen til brukeren. Den årlige dosegrensen kan, men 
behøver ikke, være valgt for å reflektere den lovlige dosegrensen der den brukes. Den kan 
reflektere den lovlige grensen eller for eksempel et lavere mål for det kliniske brukertilfellet.

DOSEHISTORIKK 

Figur 10. Visningen Dosehistorikk, med valgt dag

I denne visningen kan du vise oversikter over time, dag og uke ved å trykke på de respektive knappene øverst 
på skjermbildet. 

For time-tidsrommet kan du vise en graf for doserate som strekker seg over ½ time. Hvert datapunkt i grafen 
representerer den maksimale doseraten i løpet av de omkringliggende 15 sekundene. 
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I dag/uke-tidsrommene kan du vise søyler for de akkumulerte doseverdiene. Hver søyle representerer den 
akkumulerte dosen i løpet av henholdsvis én/fire timer. Innenfor tidsrommene dag og uke kan du ved å trykke 
på en dosesøyle i diagrammet zoome inn på den større underliggende tidsskalaen (altså uke -> dag og dag -> 
time). 

Innenfor hvert tidsrom (time/dag/uke) kan du gå forover og bakover i tid med pilknappene nederst på skjermen. 
Ved å trykke og holde på pilknappene kan du rulle langs tidsaksen innenfor det valgte zoomnivået. 

MERK  Å bytte mellom time, dag og uke vil sette visningen til gjeldende dato og klokkeslett. 

I det øverste venstre hjørnet av diagrammet kan du se verdien av den akkumulerte dosen i løpet av det valgte 
tidsrommet. 

VISNING AV INNSTILLINGENE FOR SANNTIDSSKJERMEN 

 I Innstillinger for sanntidsskjermen kan sanntidsskjermen konfigureres av administratorer.  Følg instruksjonene 
nedenfor for å komme til visningen av innstillingene for sanntidsskjermen: 

1. Trykk på symbolet for innstillingsmenyen i øverste venstre hjørne av online-visningen. 

2. Legg inn konfigurasjonsverdier ved å trykke på knappene i de respektive menyene 

I den nedre delen av innstillingene for sanntidsskjermen vises ID-/serienummer og programvareversjon for 
sanntidsskjermen. Denne informasjonen kan brukes i tilfelle det blir behov for støtte. 
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MENYEN BRUKERINNSTILLINGER 

Figur 11. Menyen Brukerinnstillinger

Menyen Brukerinnstillinger består av ett skjermbilde. 

Du justerer bakgrunnsbelysningen på skjermen ved å flytte pilen horisontalt. Denne endringen trer i kraft 
umiddelbart. 
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MENYEN ADMINISTRATORINNSTILLINGER 

Menyen Administratorinnstillinger består av fire skjermbilder. Du får tilgang til disse skjermbildene ved å trykke 
på pilknappene i nederste høyre hjørne av hvert skjermbilde. 

Meny for navn og lokalisering for sanntidsskjerm 

Figur 12. Meny for navn og lokalisering for sanntidsskjerm

Oppgi navn og lokalisering for sanntidsskjermen. Denne informasjonen blir brukt til å identifisere 
sanntidsskjermen slik at den kan påvises i dose manager.

Oppgi servicekontaktnavn og nummer til den lokale systemlederen for RaySafe i2. 
Servicekontaktinformasjonen vil vises i statusfeltet, på venstre side av oversikten Personlig dose.
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Menyen Reserverte plasser 

Figur 13. Menyen Reserverte plasser

Dette er en valgfri innstilling, som du kan bruke til å reservere et antall plasser i online visning for de kliniske 
rollene lege, sykepleier og tekniker (se figuren ovenfor). 

Hvis du for eksempel har reservert tre plasser for leger, men sanntidsskjermen bare har registrert én, vil det 
være to ledige plasser før den første sykepleieren vises. 

Hvis du ønsker å reservere plasser for sykepleiere, må du også reservere plasser for leger. Hvis du ønsker å 
reservere plasser for teknikere, må du også reservere plasser for leger og sykepleiere. 

Standardatferden «Auto» følger først til mølla-prinsippet, noe som betyr at dosimeterne vil vises på skjermen 
i den rekkefølgen som sanntidsskjermen oppdager dem, sortert etter den kliniske rollen: lege, sykepleier, 
tekniker, annet. Dette er den anbefalte innstillingen. 
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Menyen Nettverksoppsett 

Figur 14. Menyen Nettverksoppsett

Konfigurer nettverksforbindelsen mellom sanntidsskjermen og dose manager (se figuren ovenfor). Du må 
kanskje kontakte din lokale IT-avdeling for å få IP-adressen. 

Hvis du endrer denne informasjonen, krever sanntidsskjermen en omstart. 

MERK Nettverksoppsett er bare aktuelt hvis du bruker dose manager-programvaren. 
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Menyen Klokkeslett og dato 

Figur 15. Menyen Klokkeslett og dato

Angi klokkeslett, dato, tidssone og styr sommertiden for sanntidsskjermen (se figuren ovenfor). 

Sommertiden kan du velge å styre manuelt, eller du kan velge en sommertidsregion for din tidssone. De mulige 
regionene som er tilgjengelige for sommertid, vil være forskjellige avhengig av din nåværende tidssone. 

Hvis du velger å styre sommertiden manuelt, kan du velge å sette den til vintertid (+ 0 timer) eller sommertid (1+ 
time). Dersom du har valgt en region, vil endringen mellom vinter-/sommertid skje automatisk. 

MENYEN SYSTEMINNSTILLINGER 

Denne menyen er beregnet for service, og er beskrevet i en egen servicehåndbok. 

AVSLUTTE SANNTIDSSKJERMEN 
Koble fra strømadapteren. 
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VEDLIKEHOLD
KALIBRERE SANNTIDSSKJERMEN
Hvis berøringsskjermen ikke reagerer riktig på brukernes påvirkning, kan det være nødvendig å re-kalibrere 
berøringsskjermen. 

Slik re-kalibrerer du berøringsskjermen: 

1. Trykk og hold på oppstartsbildet som vises under oppstarten av sanntidsskjermen helt til oppsett-visningen 
kommer frem. 

2. Følg instruksjonene nederst på skjermen og de påfølgende instruksjonene i de neste visningene. 

SYNKRONISERE DOSEHISTORIKK TIL ET USB-MINNE
Følg instruksjonene nedenfor for å synkronisere dosehistorikken som er lagret på sanntidsskjermen, til et USB-
minne: 

1. Sett inn et USB-minne på baksiden av sanntidsskjermen. 

2. Trykk på knappen Synk til USB. Synkroniseringen starter. Dette kan ta en stund, avhengig av hvor mye data 
som er lagret i sanntidsskjermen. Tilbakestill dosehistorikken som er lagret på sanntidsskjermen, ved å 
trykke på Reset-knappen.

RENGJØRING OG DESINFEKSJON
Det er nødvendig med rengjøring og desinfeksjon av dette produktet med jevne mellomrom. Du finner 
retningslinjer for begge deler nedenfor. 

ADVARSEL   Du må alltid isolere utstyret fra nettstrømforsyningen før rengjøring eller desinfisering for å 
unngå elektrisk støt.

FORSIKTIG La aldri vann eller andre væsker lekke inn i utstyret, da dette kan forårsake elektrisk 
kortslutning eller metallkorrosjon.  

Teknikker for rengjøring og desinfeksjon av både produktet og rommet må overholde alle gjeldende lokale 
lover og forskrifter.  
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RENGJØRING  

Emaljerte deler og aluminiumsflater skal kun tørkes av med en fuktig klut og et mildt vaskemiddel, og deretter 
gnis med en tørr ullklut. Du må aldri bruke etsende rengjøringsmidler, løsemidler, skuremidler eller slipende 
poleringsmidler. Hvis du ikke er sikker på egenskapene til et rengjøringsmiddel, skal du ikke bruke det.  

Kromdeler skal bare rengjøres ved å gni med en tørr klut. Ikke bruk slipende poleringsmidler. Bruk ikke-
slipende voks til å bevare overflaten.  

DESINFISERING 

De delene av produktet som er egnet for slik behandling, inkludert tilbehør og tilkoblingskabler, kan 
desinfiseres ved å tørke med en klut fuktet med et egnet middel. Du må aldri bruke etsende eller 
løsemiddelbaserte desinfeksjonsmidler. Hvis du ikke er sikker på egenskapene til et desinfeksjonsmiddel, skal 
du ikke bruke det. 

ADVARSEL  Ikke bruk brannfarlige eller eksplosjonsfarlige desinfeksjonssprayer. Slike sprayer lager damp 
som kan antennes og forårsake livstruende eller annen alvorlig personskade. 

FORSIKTIG  Det anbefales ikke å desinfisere et rom med medisinske produkter ved hjelp av spray, 
ettersom dampen kan trenge inn i produktet, forårsaker elektriske kortslutninger, 
metallkorrosjon eller andre skader på produktet. 

Hvis du vil bruke desinfeksjonsmidler i form av en ikke-brennbar, ikke-eksplosiv spray, må du først slå av 
utstyret og la det avkjøles. Slik forhindrer du at konveksjonsstrømmene trekker sprøytetåke inn i produktet. 
Dekk produktet nøye med plastfolie før sprøytingen begynner. 

Når alle spor av desinfiserende damp er forduftet, kan plastfolien fjernes og selve utstyret desinfiseres på den 
anbefalte måten. 

Hvis det ble brukt spray, må du forsikre deg om at alle spor av damp har forduftet før du slår på produktet 
igjen. 
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FEILSØKING
SANNTIDSSKJERM

Tabell 1. Feilsøking for sanntidsskjermen 

PROBLEM LØSNING 

Dosimeteret vises ikke i online-visningen. Bruk dose viewer eller dose manager til å sjekke at 
dosimeterets: 

• Batteristatus er OK. 

• Strømmen er 'På'. 

• Sanntidsskjermen er satt i visningsmodus. 

Du kan lese om hvordan du endrer 
dosimeterinnstillinger i brukerhåndboken for dose 
viewer eller dose manager.

DOSE VIEWER, DOSE MANAGER OG DOKKINGSTASJON

Tabell 2. Feilsøking for dose viewer, dose manager og dokkingstasjon 

PROBLEM  LØSNING  

Dosimeteret vises ikke i dose viewer/dose manager  Sjekk at dosimeteret sitter riktig på plass i 
dokkingstasjonen, og at klemmen er i orden.
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PROBLEM  LØSNING  

Dose viewer/dose manager registrerer ikke 
dokkingstasjonen 

• Kontroller USB-tilkoblingen mellom 
dokkingstasjonen og datamaskinen. 

• Installer driveren til dokkingstasjonen manuelt. 
Alle driverfilene ligger på installasjons-CD'en i 
mappen «CradleDriver». Disse filene kopieres 
også til applikasjonens installasjonsmappe 
når dose viewer blir installert. Når Windows 
oppdager en tilkoblet dokkingstasjon og 
dialogen for driverinstallasjonen vises, velger 
du å bruke driverfilene som ligger på CD'en 
eller i applikasjonens installasjonsmappe. 

Jeg har glemt passordet mitt Kontakt din lokale administrator, som må installere 
programvaren på nytt.

Når en tidligere versjon av dose viewer-
programmet fjernes, slettes dosehistorikken og 
passordinnstillingene til den versjonen.

ANDRE BRUKERHÅNDBØKER
• Dose manager er beskrevet i en egen bruksanvisning, som du finner fra Hjelp-menyen i dose manager.

• Dose viewer er beskrevet i en egen bruksanvisning, som du finner fra Hjelp-menyen i dose viewer.

• Dosimeterne er beskrevet i en hurtigguide som leveres sammen med dosimeteret. 

• Du finner mer informasjon om installasjon og vedlikehold i servicehåndboken som leveres med systemet.
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VIKTIG INFORMASJON OM SYSTEMET
ANVENDELSESOMRÅDE FOR RAYSAFE i2 SYSTEMET
Dette produktet er utelukkende beregnet for å bli installert, brukt og betjent i samsvar med 
sikkerhetsprosedyrene og instruksene i denne brukerhåndboken og til det formål som det ble utformet for. 
Formålet som produktet er utformet for, er gitt nedenfor. Det er imidlertid ingenting som er angitt i denne 
brukerhåndboken, som reduserer brukernes ansvar for sunt klinisk skjønn og beste kliniske prosedyre. 

RaySafe i2 Systemet er et elektronisk overvåkingssystem for røntgeneksponering. Den tiltenkte bruken er å 
gjøre personer som arbeider med, eller er i nærheten av røntgenutstyr, mer bevisste om sin yrkesmessige dose 
(også kjent som personelldose). 

Bevisstheten fokuserer på: 

• en grafisk visualisering av personelldoseraten i sanntid under arbeid med røntgenutstyr i 
undersøkelsesrom under medisinske prosedyrer; 

• umiddelbar tilgang til historiske personelldoser for rapporterings- og analyseformål. 

Fordelene med RaySafe i2 Systemet er å: 

• gjøre personer oppmerksomme på den personelldosen de har mottatt under klinisk arbeid med 
røntgenutstyr; 

• umiddelbart visualisere resultatet av reduserende tiltak for yrkesmessig dose ved for eksempel å endre 
hvor en person er plassert i undersøkelsesrommet. 

RaySafe i2 Systemet kan ikke brukes som en registreringsløsning for personelldoser. RaySafe i2 Systemet er 
ikke beregnet for bruk på pasienter. 

MERK  Ikke utsett dosimeterne for røntgen fra primærstrålen. De er bare utformet for å bli utsatt for 
spredt sekundær stråling. 

MERK Dose manager, dose viewer, dokkingstasjonen og dosimeterstativet er ikke ment å brukes 
inne i undersøkelsesrom. 

MERK RaySafe i2-produktet er ikke en erstatning for persondosimetere. 

Installasjon, bruk og drift av dette RaySafe i2 Systemet er underlagt loven i jurisdiksjonen(e) der RaySafe i2 
Systemet blir brukt. Operatørene må bare installere, bruke og betjene RaySafe i2 Systemet på slike måter som 
ikke er i konflikt med gjeldende lover, eller forskrifter som har rettskraft. 

Bruk av røntgensystemet for andre formål enn dem som er beregnet, og bruk av RaySafe i2 Systemet for 
andre formål enn dem som er beregnet og uttrykkelig angitt av produsenten, samt feil bruk eller drift, kan frita 
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produsenten (eller hans agent) fra alt eller noe ansvar for resulterende manglende samsvar (non-compliance), 
skade eller personskade. 

KOMPATIBILITET
Produktet som er beskrevet i denne håndboken, skal ikke brukes i kombinasjon med andre produkter eller 
komponenter med mindre slike andre produkter eller komponenter uttrykkelig er anerkjent som kompatible av 
Unfors RaySafe. (En liste over slike produkter og komponenter er tilgjengelig fra produsenten.) 

Endringer og/eller tillegg til produktet skal kun utføres av Unfors RaySafe eller av tredjeparter som uttrykkelig 
er godkjent av Unfors RaySafe til å gjøre det. Slike endringer og/eller tillegg må være i samsvar med alle 
gjeldende lover og forskrifter med rettskraft innenfor de(n) gjeldende jurisdiksjonen(e), og med beste tekniske 
praksis. 

ADVARSEL Endringer og/eller tillegg til produktet som blir utført av personer uten riktig opplæring og/eller 
med bruk av ikke-godkjente reservedeler, kan føre til at Unfors RaySafe's garanti blir annullert. 
Som med alle komplekse tekniske produkter, medfører vedlikehold utført av personer som 
ikke er kvalifisert, og/eller ved hjelp av ikke-godkjente reservedeler, alvorlig risiko for skade 
på produktet og for personskade. 

TEKNISK DOKUMENTASJON
Unfors RaySafe vil på forespørsel dele koblingsskjemaer, komponentdelelister, beskrivelser, 
kalibreringsinstruksjoner eller annen informasjon som vil hjelpe servicepersonell til å reparere de delene av 
RaySafe i2-systemet som er angitt som reparerbare.

SAMSVAR
RaySafe i2 System er i samsvar med relevante internasjonale og nasjonale standarder og lover. Informasjon om 
samsvar vil bli gitt på forespørsel fra din lokale Unfors RaySafe-representant, eller av produsenten. 

OPPLÆRING 
Brukere av dette produktet må ha fått tilstrekkelig opplæring i sikker og effektiv bruk før de prøver å bruke 
produktet som er beskrevet i denne brukerhåndboken. Kravene til opplæring for denne typen enhet vil variere 
fra land til land. Brukerne må sørge for at de får tilstrekkelig opplæring i samsvar med lokale lover eller 
forskrifter. 

Dersom du ønsker ytterligere informasjon om opplæring i bruk av dette produktet, kan du ta kontakt med din 
lokale Unfors RaySafe-representant.
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SYSTEMKRAV
Dose viewer og dose manager har følgende systemkrav:

• Operativsystemer: Windows 7, Windows Vista eller Windows XP

• .NET 3.0 (dose manager: .NET 3.5)

• Minst én tilgjengelig USB-port

• Minst 1 GB systemminne tilgjengelig

• Minst 1 GB ledig plass på harddisken

• Anbefalt skjermoppløsning på minst 1 024x768 (dose manager: minst 1 280x1 024)
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SPESIFIKASJON
DOSIMETER-RADIOLOGI 

KARAKTERISTIKK   FYSISK STØRRELSE

Fysisk størrelse* Hp(10)

Reproduserbarhet 10 % eller 1 Sv, det som er størst

Doserateområde 40 µSv/h – 300 mSv/h

Energiavhengighet X-/γ-stråler ± 20 % innenfor N40 – N100 
± 30 % innenfor N100 – N120

Vinkelavhengighet ± 5 % innenfor ± 5° 
± 30 % innenfor ± 50° 
+200 %/-100 % innenfor ± 90°

Temperaturavhengighet ± 5 % innenfor 20-26°C 
± 25 % innenfor 15-35°C

Batterispenningsavhengighet ± 2 % fra fulladet til stopp pga. lavt batteri

Responstid Mindre enn 1 s over 100 µSv/h, mindre enn 5 s ellers

Plassering på kroppen** På overkroppen utenfor blyforkle

*) Hp(10): Personlig doseekvivalent på en dybde på 10 mm i henhold til ISO 4037. 

**) Plassering på kroppen: Hp (10)-målingen er bare gyldig for en posisjon på overkroppen utenfor et blyforkle 
eller annen beskyttelse. (For å beregne den effektive dosen for en bruker, må man bruke andre midler for å 
beregne ting som miljøstrålingssituasjonen og effektiviteten av beskyttelsen.) 

DOSIMETERMINNE 
Dosimeteret har to dosedataminner: 

• Det akkumulerte doseminnet, der dosimeteret lagrer akkumulerte doseverdier hver time i hele levetiden 
til dosimeteret. 
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• Doserateminnet, der dosimeteret lagrer doseratedata. Når strålingen overskrider 40 µSv/t, lagrer 
dosimeteret én data(sample) per sekund. Dette minnet er begrenset til 3 600 sekund-data. 

MERK Når doserateminnet er fullt, vil de eldste dataene overskrives med nyere data. 

MINNET TIL SANNTIDSSKJERMEN 
Sanntidsskjermen lagrer doseinformasjon og dosimeterinformasjon for dosimetere som er koblet til den. 

Fordi sanntidsskjermen ikke har en begrensning på 3 600 s for doserateminnet, vil informasjonen som sendes 
fra dosimeteret, være mer detaljert. Når et dosimeter er koblet til en sanntidsskjerm, overfører det sine målte 
doseeksponeringer kontinuerlig. 

MERK Når minnet til sanntidsskjermen er fullt, vil de eldste dataene overskrives. 

Kapasiteten til sanntidsskjermen avhenger av antallet dosimetere som har vært tilkoblet, og antallet 
doseratedata. Eksempel på lagringskapasitet: 290 timer med doseeksponering for 50 dosimetere hver. 

OVERFØRING AV DOSEDATA FRA DOSIMETER TIL SANNTIDSSKJERM 
Når et dosimeter kommer innenfor rekkevidden til en sanntidsskjerm, vil det overføre data til sanntidsskjermen 
(de akkumulerte doseverdiene som dosimeteret har samlet siden forrige gang det var innenfor rekkevidde). 
Hvis et dosimeter er innen rekkevidden til en sanntidsskjerm når det blir utsatt for stråling, vil dosimeteret også 
begynne å sende doseratedata til sanntidsskjermen hvert sekund. 

MINNENE TIL DOSIMETER OG SANNTIDSSKJERM/DOSE VIEWER 
Doseratedata som har blitt overskrevet i dosimeterets doserateminne, kan fremdeles være tilgjengelige på 
sanntidsskjermen. 

Hvis det ikke finnes noen doseratedata verken på sanntidsskjermen eller i dosimeterets doserateminne, 
vil sanntidsskjermen og dose viewer i stedet vise gjennomsnittlige doserateverdier basert på akkumulerte 
doseverdier (se figuren nedenfor). 

Det oppstår mangel på doseratedata i minnene til sanntidsskjermen og/eller dose viewer når: 

• Dosimeteret ikke er innenfor rekkevidden til sanntidsskjermen når det utsettes for stråling. 

• Doseratedata i dosimeterets doserateminne er overskrevet. 
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Figur 16. Diagram over dose viewer/dose manager I mangel på doseratedata, viser den gule kurven 
gjennomsnittlige doserateverdier per time beregnet fra den akkumulerte dosen (den blå kurven). 

MERK Den samme effekten som vist i figuren ovenfor oppnås også ved å fjerne haken i 
avmerkingsboksen Vis detaljer i datafiltreringsvinduet . 

TIDSSTYRING
Dosimeteret logger dosehistorikk i lokal tid uten justeringer for sommertid. Justering for sommertid gjøres på 
sanntidsskjermen, i dose viewer eller i dose manager når dosehistorikken blir presentert. 

Når sommertiden endres, skjer dette: 

• Ved overgang til sommertid vil det legges én ekstra time uten dosedata til i doseloggen. 

• Ved overgang til vintertid vil to timer med dosedata bli slått sammen til én time. Denne timen inneholder 
ingen opplysninger om doseraten. Ved overgang fra sommertid til vintertid vil ikke opplysningene om 
dosedata i de to sammenslåtte timene bli vist. 

TEKNISKE DATA 

RADIOKOMMUNIKASJON 

• Kommunikasjonsområdet mellom et dosimeter som vender mot en sanntidsskjerm, og sanntidsskjermen, 
er minst 10 meter trådløst inne i en operasjonsstue. 

• Kommunikasjonsradio, Europa, samsvarer med EU-direktiv 1995/5/EF om radio- og 
telekommunikasjonsutstyr (R&TTE). 

• Kommunikasjonsradio, USA, er i samsvar med FCC samsvarserklæring.
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SANNTIDSSKJERM 

Tabell 3. Tekniske data for sanntidsskjermen 

KARAKTERISTIKK FYSISK STØRRELSE 

Vekt 1,2 kg  (2,7 lbs)

Dimensjoner  297x243x51 mm (BxHxD)  

Skjerm  10,4-tommers berøringsskjerm, 640x480 piksler, 65 000 farger  

Strømforsyning  12 V, 2 A (Astec DPS53-M, FW7556M/12)

Minne  512 MB  

Lagring  Omtrent 290 timer med dosehistorikk for hvert av 50 dosimetere  

Levetid for bakgrunnsbelysning  Omtrent 50 000 timer  

Maksimal varmeavgivelse 25 W 

Nettverk Ethernet 10/100 

USB 1.1-vert for USB-masselagringsenhet 

Radiofrekvens 868,3 MHz, 918,3 MHz, 927,9 MHz (avhengig av kjøpt konfigurasjon)

DOSIMETER 

Tabell 4. Tekniske spesifikasjoner for dosimeter 

KARAKTERISTIKK FYSISK STØRRELSE

Vekt 30 g (1 oz) 

Dimensjoner 44x45x10 mm (BxHxD) 

Feste Klemme og nøkkelbånd 

Loggminne 1 5 år med akkumulert dose med en times oppløsning, syklisk overstyrt 
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KARAKTERISTIKK FYSISK STØRRELSE

Loggminne 2 3 600 doseratedata med ett sekunds oppløsning, syklisk overstyrt. 
Doseraten måles bare over en grenseverdi på 40 µSv/h 

Tidsoppløsning 1 sekund

Tidsnøyaktighet Maksimal feil 2 sekunder/24 timer

Strømforsyning Via dokkingstasjonen når den er koblet til en datamaskin via USB

Forventet batterilevetid Minst 4 år basert på «normal bruk», og driftsforholdene ved normal 
bruk er definert som 8 timer per dag, fem dager i uken og 52 uker per 
år ved en omgivelsestemperatur på 20 °C. 

Radiofrekvens 868,3 MHz, 918,3 MHz, 927,9 MHz (avhengig av kjøpt konfigurasjon)

DOKKINGSTASJON 

Tabell 5. Tekniske spesifikasjoner for dokkingstasjonen 

KARAKTERISTIKK  TILTAK  

Vekt  50 g  

Dimensjoner  64x61x59 mm (BxHxD)  

Kabellengde  1,5 m  

Strøm  via USB  

Kommunikasjon med datamaskin  USB 2.0  
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KLIMATISKE FORHOLD
Klasser: C1

Innendørs, temperaturstyrt

PARAMETER FYSISK STØRRELSE

Temperaturnivåer:

– for ytelse

– for sikkerhet

– for lagring

+15°C til +35°C

+10°C til +40°C

-25°C til +70°C

Endringsrate for temperatur < 0.5°C/minutt

Relativ luftfuktighet

– for ytelse

– for sikkerhet

– for lagring

20 til 80 %

20 til 80 %

5 til 95 %

Kondensering Nei

Lufttrykk

– for ytelse

– for lagring

70 til 110 kPa

70 til 110 kPa

Lufthastighet ikke relevant

Gassforurensning –

Sand og støv –

Saltpartikler –

Vann – tåke

– væske drypp/søl
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KRAV TIL SIKKERHET OG PERSONVERN 

ANTI-VIRUS 

Det er ikke installert en AVS-løsning på denne Windows CE-enheten på grunn av sikkerhetstiltakene som er 
gjennomført for å redusere angrepsflaten. 

NETTVERKSPORTER 

Følgende porter og protokoller er åpne på sanntidsskjermen for kommunikasjon med dose manager: 

TCP/UDP PORTNUMMER PROTOKOLL TILLEGGSMERKNAD 

TCP 8070 gSOAP httpd 2.7 Brukes til vanlig (toveis) kommunikasjon 
mellom sanntidsskjermen og dose manager 

UDP  8060  «Proprietary 
discovery protocol»

Protokoll (toveis) til å finne sanntidsskjerm 
på et nettverk 

KRYPTERING  

RaySafe i2-data blir kryptert under overføringen, ved hvile på sanntidsskjermen, og blir lagret i en kryptert 
database for dose manager. 
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SIKKERHET
VIKTIGE SIKKERHETSANVISNINGER
Hvis RaySafe i2-systemet ikke fungerer ordentlig eller har synlige skader, må du ta kontakt med din Unfors 
RaySafe-representant, som skal treffe de nødvendige tiltak slik at verken personell eller pasienter blir skadet. 

Du  må håndtere maskinvaren og programvaren med forsiktighet. Sørg for at maskinvaren og programvaren 
brukes og lagres i et sikret miljø for å hindre uautorisert tilgang. 

VEDLIKEHOLD OG FEIL 

ADVARSEL Ikke bruk produktet til noe formål før du er sikker på at brukerens rutinekontroller er 
tilfredsstillende gjennomført, og at det periodiske vedlikeholdet av produktet er oppdatert. 
Hvis det er kjent (eller mistenkt) at en produktdel er defekt eller feiltilpasset, må du IKKE 
BRUKE produktet før det er foretatt en reparasjon. Bruk av produktet med defekte eller 
feiltilpassede komponenter kan utsette brukeren eller pasienten for stråling eller andre 
sikkerhetsrisikoer. Dette kan føre til livstruende eller andre alvorlige personskader, eller til 
klinisk feildiagnostisering/klinisk feilbehandling. 

SIKKERHETSBEVISSTHET 

ADVARSEL  Ikke bruk produktet til noe formål før du har lest, forstått og kjenner all sikkerhetsinformasjon, 
sikkerhetsprosedyrene og nødprosedyrene i denne delen om sikkerhet. Bruk av produktet 
uten en skikkelig bevissthet om hvordan du bruker det på en sikker måte, kan føre til 
livstruende eller andre alvorlige personskader. Det kan også føre til klinisk feildiagnostisering/
klinisk feilbehandling. 

ADEKVAT OPPLÆRING 

ADVARSEL Ikke bruk produktet til noe formål før du har fått tilstrekkelig og riktig opplæring i hvordan du 
bruker produktet på en sikker og effektiv måte. Hvis du er usikker på din evne til å bruke dette 
produktet sikkert og effektivt, skal du IKKE BRUKE DET. Bruk av dette produktet uten riktig og 
tilstrekkelig opplæring kan føre til livstruende eller andre alvorlige personskader. Det kan også 
føre til klinisk feildiagnostisering/klinisk feilbehandling. 

ADVARSEL Ikke bruk produktet med pasienter med mindre du har en adekvat forståelse av produktets 
muligheter og funksjoner. Bruk av dette uten en slik forståelse kan redusere produktets 
effektivitet, og/eller redusere sikkerheten til pasienten, deg selv og andre. 
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SIKKERHETSUTSTYR 

ADVARSEL Forsøk aldri å fjerne, endre, overstyre eller gjøre ugyldig noe sikkerhetsutstyr på produktet. 
Inngrep i sikkerhetsutstyret kan føre til livstruende eller andre alvorlige personskader. 

ANVENDELSESOMRÅDE OG KOMPATIBILITET 

ADVARSEL Ikke bruk produktet til noe annet formål enn det som det er tiltenkt. Ikke bruk produktet 
med andre produkter enn dem som Unfors RaySafe anerkjenner som kompatible. Bruk av 
produktet til utilsiktede formål, eller med inkompatible produkter, kan føre til livstruende eller 
annen alvorlig skade. Det kan også føre til klinisk feildiagnostisering/klinisk feilbehandling. 

ELSIKKERHET
ADVARSEL Ikke fjern deksler eller kabler fra dette produktet. Produktet har farlig elektrisk spenning. 

Fjerning av deksler eller kabler kan føre til alvorlige eller livstruende personskader. 

Deksler eller kabler skal bare fjernes av kvalifisert og autorisert servicepersonell. Bruk dette produktet i 
rom eller områder som er i overensstemmelse med alle gjeldende lover (eller forskrifter med rettskraft) om 
elsikkerhet for denne type produkt. 

Isoler produktet elektrisk fra nettstrømforsyningen før du gjør det rent eller desinfiserer det. 

MEKANISK SIKKERHET
ADVARSEL Ikke fjern deksler fra dette produktet. Fjerning av deksler kan føre til alvorlige eller livstruende 

personskader. 

Deksler skal bare fjernes av kvalifisert og autorisert servicepersonell I denne sammenhengen betyr 'kvalifisert' 
personer som har lovlig adgang til å jobbe med denne typen elektromedisinsk produkt i jurisdiksjonen(e) hvor 
produktet brukes, og 'autorisert' betyr personer som er autorisert av brukeren av produktet. 

EKSPLOSJONSSIKKERHET
ADVARSEL Ikke bruk dette produktet i nærheten av eksplosive gasser eller damper, for eksempel visse 

narkosegasser. 

ADVARSEL  Ikke bruk brannfarlige eller eksplosjonsfarlige desinfeksjonssprayer. 

ADVARSEL Bruk av dette produktet i et miljø som det ikke ble laget for, kan føre til brann eller eksplosjon. 
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BRANNSIKKERHET 
ADVARSEL Bruk av et elektrisk produkt i et miljø som det ikke ble laget for, kan føre til brann eller 

eksplosjon. 

Brannforskrifter for den type medisinsk område som brukes, skal gjelde, overholdes og håndheves fullt ut. 
Brannslukningsapparater skal være tilgjengelig for både elektriske og ikke-elektriske branner. 

ADVARSEL Bruk kun slukkeapparater på elektriske eller kjemiske branner som er spesielt merket til disse 
formålene. Bruk av vann eller andre væsker på en elektrisk brann kan føre til livstruende eller 
andre alvorlige personskader. 

Hvis det er trygt å gjøre det, bør du forsøke å isolere produktet fra elektriske og andre tilførsler før du forsøker 
å slukke en brann. Det vil redusere risikoen for elektriske støt. 

ELEKTROSTATISK UTLADNING (ESD)
FORSIKTIG Vent alltid minst ti sekunder etter at produktet er slått AV, før du slår produktet PÅ igjen. 

FORSIKTIG Bruk alltid riktige statiske prosedyrer og riktig beskyttelse og produkt før du åpner og 
håndterer dette produktet. Dette produktet inneholder komponenter som er elektrostatisk 
sensitive. Unnlatelse av å bruke ESD-prosedyrene, kan føre til skade på disse komponentene. 
Slike skader på komponenter dekkes ikke av Unfors RaySafe's garantier. 

Tilkoblinger til sensitive deler blir identifisert av ESD-varselsymbolet som vist. 

ESD kan utgjøre en betydelig spenning, som kan forårsake skade på PCB'er eller andre systemkomponenter. 

ESD-skade er kumulativ, og er kanskje ikke synlig til å begynne med, som indikert ved en fatal feil, men kan 
føre til redusert ytelse. Derfor må du alltid bruke riktige håndteringsprosedyrer for ESD. ESD kan skyldes lav 
luftfuktighet, bruk av elektrisk utstyr på tepper, sengetøy og klær. 
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ELEKTROMAGNETISK KOMPATIBILITET (EMC)
Dette produktet fra Unfors RaySafe er i samsvar med relevante internasjonale og nasjonale lover og standarder 
for EMC (elektromagnetisk kompatibilitet) for denne typen produkter når produktet blir brukt som forutsatt. 
Slike lover og standarder definerer både tillatte elektromagnetiske utslipp fra utstyr, og utstyrets påkrevde 
immunitet mot elektromagnetiske forstyrrelser fra eksterne kilder. 

Andre elektroniske produkter som overskrider grensene som er definert i slike EMC-standarder, kan under 
uvanlige omstendigheter, påvirke driften av produktet. 

• IT-utstyr (ITE) og elektromedisinske produkter trenger spesielle forholdsregler med hensyn til EMC, og må 
være installert og satt i drift i henhold til EMC-informasjonen i følgedokumentene. 

• Bruk av tilbehør eller kabler som ikke er spesifisert, kan forårsake økt stråling eller at enhetens 
motstandsdyktighet mot stråling blir redusert. 

• Produktet skal ikke brukes ved siden av eller over/under andre produkter. Hvis slik bruk er nødvendig, må 
normal drift bekreftes. 

Dette utstyret er beregnet for anvendelse i et sykehusmiljø. Drift i annet enn sykehusmiljøer kan sette den 
elektromagnetiske kompatibiliteten i fare. 

Sanntidsskjermen og dosimeteret er i henhold til kapittel 15 i FCC-reglene. Bruken er underlagt følgende vilkår: 
(1) Denne enheten skal ikke forårsake skadelig interferens, og (2) denne enheten må godta eventuell mottatt 
interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift. 

Endringer eller modifikasjoner av utstyret som ikke er uttrykkelig godkjent av parten som er ansvarlig for 
samsvar, kan gjøre brukerens rett til å bruke utstyret ugyldig.

Denne enheten er i samsvar med lisensunntatte RSS-standard(er) fra Industry Canada.

Bruken er underlagt følgende to vilkår: (1) Denne enheten skal ikke forårsake interferens, og (2) denne enheten 
må godta eventuell interferens, inkludert interferens som kan forårsake uønsket drift av enheten.

Le présent appareil est conforme aux CNR d’Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts 
de licence. L’exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l’appareil ne doit pas produire 
de brouillage, et (2) l’utilisateur de l’appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d’en compromettre le fonctionnement.

Dette digitale apparatet i klasse A samsvarer med de kanadiske bestemmelsene ifølge ICES-003.

Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Sanntidsskjermen og dosimeteret  er testet og funnet å overholde grensene for en digital enhet av klasse A, i 
henhold til kapittel 15 i FCC-reglene.  Disse grensene skal gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse når 
utstyret brukes i kommersielle omgivelser. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, 
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og hvis det ikke installeres og brukes i henhold til produsentens anvisninger, kan det forårsake skadelig 
forstyrrelse på radiokommunikasjon. Bruk av dette utstyret i boligområder kan sannsynligvis forårsake skadelig 
forstyrrelse, og i slike tilfeller må brukeren korrigere forstyrrelsen for egen regning. 

MOBILTELEFONER OG LIGNENDE RF-UTSTYR 

RaySafe i2-systemet er beregnet på bruk i et elektromagnetisk miljø hvor forstyrrende radiobølger er under 
kontroll. 

FORSIKTIG Bærbart og mobilt radiokommunikasjonsutstyr kan påvirke elektromedisinsk utstyr. Vær 
forsiktig når du bruker slike kommunikasjonsenheter innenfor den angitte rekkevidden for 
elektromedisinske enheter. 

Kunden eller brukeren av RaySafe i2-systemet kan bidra til å forhindre elektromagnetisk interferens 
ved å sørge for å opprettholde en minsteavstand mellom bærbart og mobilt radiokommunikasjonsutstyr 
(sendere) og RaySafe i2-systemet som anbefalt nedenfor, basert på den maksimale utgangseffekten fra 
kommunikasjonsutstyret. 

• En avstand på minst 20 cm mellom et dosimeter og en mobiltelefon eller en vanlig elektronisk enhet (for 
eksempel en datamaskin). 

• En avstand på minst 50 cm mellom et dosimeter og en medisinsk enhet eller en sender av radiobølger (for 
eksempel en trådløs ruter). 

MERK  Disse retningslinjene gjelder kanskje ikke i alle situasjoner. Elektromagnetiske bølgers 
utbredelse påvirkes av absorpsjon og refleksjon fra bygninger, gjenstander og mennesker. 

MODALITETSSPESIFIKK SIKKERHET
ADVARSEL  Under kommunikasjonen mellom sanntidsskjermen og dosimetere, blir persondata overført 

trådløst.  

Vær forsiktig når du bruker et dosimeter i nærheten av en pasient, og sørg for at dosimeteret ikke faller ned 
eller kommer i kontakt med annet utstyr (for eksempel et kateter) slik at prosedyren blir satt i fare. 

Ikke flytt et dosimeter til et ukjent miljø (for eksempel et annet sykehus). Hvis du besøker ukjente miljøer, er det 
en risiko for at det er registrert persondata der. For å oppnå korrekt registrering av personelldosedata, skal du 
bare bruke dosimeteret innenfor det angitte miljøet. 

Unfors RaySafe erklærer at alle CE-merkede RaySafe i2-produkter, inkludert funksjonalitet for radio- og 
telekommunikasjonsutstyr, er i samsvar med de grunnleggende kravene og øvrige relevante bestemmelser i 
direktiv 1999/5/EF. 
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NETTVERKSIKKERHET, SIKKERHET OG PERSONVERN

KUNDENS ROLLE I PARTNERSKAPET FOR PRODUKTSIKKERHET 

Vi erkjenner at sikkerheten til Unfors RaySafe-produktene er en viktig del av den grundige sikkerhetsstrategien 
til din institusjon. Disse fordelene kan imidlertid bare realiseres hvis du gjennomfører en helhetlig strategi 
i flere lag (inkludert retningslinjer, prosesser og teknologier) for å beskytte informasjon og systemer mot 
eksterne og interne trusler. 

Strategien din  bør følge industristandarden og ta opp både fysisk sikkerhet, driftssikkerhet, prosedyremessig 
sikkerhet, risikostyring, sikkerhetsretningslinjer og beredskapsplanlegging. Den praktiske gjennomføringen 
av tekniske sikkerhetselementer vil varierer fra sted til sted, og kan ta i bruk en rekke teknologier, inkludert 
brannmurer, virusprogramvare, autentiseringsteknologier, osv. 

Som for alle andre datamaskinbaserte systemer, må det være beskyttelse slik at brannmurer og/eller andre 
sikkerhetsinnretninger er på plass mellom det medisinske systemet og eventuelle eksternt tilgjengelige 
systemer. 

USA Veterans Administration har utviklet en mye brukt isolasjonsarkitektur for medisinsk utstyr (Medical 
Device Isolation Architecture) for dette formålet. Slike perimeter- og nettverksforsvar er viktige elementer i en 
omfattende sikkerhetsstrategi for medisinske enheter. 

GIFTIGE ELLER HELSEFARLIGE STOFFER OG ELEMENTER 

PERKLORATMATERIALER 

I dette produktet er perklorater til stede i knappeceller med litium og/eller i batterier. Det kan være nødvendig 
med spesiell håndtering av disse materialene. Les mer om dette her: http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/
perchlorate 

KJEMIKALIEREGELVERKET REACH 

REACH krever at Unfors RaySafe oppgir informasjon om det kjemiske innholdet for stoffer med meget 
høy viktighet (SVHC) hvis de finnes i mer enn 0,1 % av produktvekten. Komponenter innenfor elektrisk og 
elektronisk utstyr kan inneholde ftalater over terskelen  (f.eks. (bis-2-etyl-heksyl-ftalat), CAS nr.: 117-81-7). Du får 
mer informasjon ved å kontakte din Unfors RaySafe-representant.

OVERSIKT OVER UTSTYRSETIKETTER 
Denne delen beskriver RaySafe i2 produktetiketter og deres plasseringer. 

MERK  Noe av informasjonen (for eksempel frekvens, type, produksjonsdato og annen merking) på 
etikettene på ditt RaySafe i2-produkt kan variere fra eksemplene nedenfor. 



44

RaySafe i2 System Brukerhåndbok – Sikkerhet

FORKLARING PÅ ETIKETTSYMBOLENE

SYMBOL FORKLARING

Forsiktig, se medfølgende dokumenter

Samsvarsmerking til gjeldende europeiske direktiver

IP21 IP-kode (kapslingsgrad) for produktkabinettet

Samsvarsmerking for elsikkerhet, sammen med listenummeret

Samsvarsmerking for australsk elektromagnetisk kompatibilitet og radiokrav

FCC Radiosertifiseringsnummer for det amerikanske markedet

IC Radiosertifiseringsnummer for det kanadiske markedet

R Radiosertifiseringssymbol og -nummer for det japanske markedet

Radiosertifiseringssymbol og -nummer for det brasilianske markedet

Dette produktet er godkjent av ANATEL i samsvar med prosedyrer som reguleres av 
resolusjon 242/2000, og oppfyller de tekniske kravene som er brukt.
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PRODUKTETIKETT FOR SANNTIDSSKJERMEN 

Følgende produktetikett for sanntidsskjerm er plassert på baksiden av sanntidsskjermen. 

IP21
This devices com plies w ith  part 15 o f the  FC C  ru les. O peration  is  sub ject to  the 
fo llow ing cond itions : (1 ) th is device  m ay not cause harm fu l in terference , and 
(2 ) th is device  m ust accept any in terference rece ived inc lud ing in terference 
that m ay cause undesired operation .
Th is c lass A d ig ita l apparatus device  com plies w ith  C anadian IC E S -003 .

INPUT RATING: 12 V 1.2  A

918.3 M H z
Model: 8603025 D ate  o f M fg :

01 /2010 S/N:  0000 0000

FCC ID: XWK8603022

Electrical Safety
E113017

IC: 9038A-8603022

Raysafe i2 real time display

Designed by Unfors Raysafe
Made in PRC

Anatel No
1255-14-5254

(01)07898579801103

Figur 17. Etikett for sanntidsskjermen

Følgende produktetikett for sanntidsskjerm er plassert på baksiden av sanntidsskjermen for produkter solgt i 
EU-land. 

IP21INPUT RATING: 12 V

868 ,3  M H z

Model: 8603024 S/N:  0000 0000D ate  o f M fg :
01 /2010

1.2 A

Raysafe i2 real time display

Designed by Unfors Raysafe
Made in PRC

Figur 18. Produktetikett for sanntidsskjerm for produkter solgt i EU 

IP21INPUT RATING: 12 V  

927,9 M H z

Model: 8603027 S/N:  0000 0000D ate  o f M fg :
01 /2010

Designed by Unfors Raysafe
Made in PRC

Raysafe i2 real time display

1.2 A

R 008-
120016

Figur 19. Produktetikett for sanntidsskjerm for produkter solgt i Japan
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PRODUKTETIKETT FOR DOKKINGSTASJON

Produktetiketten for dokkingstasjon er plassert på undersiden av dokkingstasjonen. 

B/N:  0000
Model: 8602011

RaySafe i2
cradle

Electrical Safety
E113017

Designed by Unfors RaySafe
Made in PRC

Figur 20. Etikett for dokkingstasjon
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PRODUKTETIKETT FOR DOSIMETER 

Følgende produktetikett for dosimeter er plassert på baksiden av dosimeteret. 

Date of Mfg:
01/2010

S/N:  0000 0000

Model: 8601019

 
 M918,3 Hz

FCC ID:
XWK8601015

Electrical Safety
E113017

IC: 9038A-8601015

Designed by Unfors RaySafe
Made in PRC

RaySafe i2
dosimeter

Anatel No
1256-14-5254

(01)07898579801097

Figur 21. Etikett for dosimeter

Følgende produktetikett for dosimeter er plassert på baksiden av dosimeteret for produkter solgt i EU-land. 

Date of Mfg:
01/2010

S/N:  0000 0000

Model: 8601018

 
868,3 MHz

Designed by Unfors RaySafe
Made in PRC

RaySafe i2
dosimeter

Figur 22. Dosimeteretikett for produkter solgt i EU

Date of Mfg:
01/2010

S/N:  0000 0000

Model: 8601021

 
 927,9 MHz

R 008-
120017

Designed by Unfors RaySafe
Made in PRC

RaySafe i2
dosimeter

Figur 23. Dosimeteretikett for produkter solgt i Japan
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PRODUKTAVHENDING
INNLEDNING
Unfors RaySafe er opptatt av å beskytte miljøet, og å bidra til å sikre fortsatt sikker og effektiv bruk av dette 
produktet, gjennom riktig støtte, vedlikehold og opplæring. 

Derfor er Unfors RaySafe-produktene utviklet og produsert i samsvar med relevante retningslinjer for miljøvern. 
Så lenge produktet brukes og vedlikeholdes på riktig måte, representerer det ingen miljørisiko. Imidlertid kan 
produktet inneholde materiale som kan være skadelig for miljøet hvis det avhendes på feil måte. Bruk av slikt 
materiale er nødvendig for å utføre funksjonene i produktet, og for å tilfredsstille lovbestemte og andre krav. 

Denne delen av brukerhåndboken er rettet hovedsakelig mot brukeren/eieren av produktet. 

OVERFØRING AV SYSTEMET TIL EN ANNEN BRUKER
Hvis dette produktet går videre til en annen bruker, må det være i komplett stand, det omfatter også all 
dokumentasjon om produktstøtte. 

Gjør den nye brukeren oppmerksom på de støttetjenester som Unfors RaySafe yter når det gjelder installasjon, 
igangkjøring og vedlikehold av produktet. 

Før produktet blir gitt videre eller tatt ut av bruk, må alle data (reservekopiert andre steder hvis det er 
nødvendig), slettes fra produktet på en slik måte at de ikke kan gjenopprettes. 

Alle eksisterende brukere må huske at det å gi elektriske produkter videre til nye brukere kan skape alvorlig 
teknisk, medisinsk og juridisk risiko (f.eks. med tanke på personvern). Slik risiko kan oppstå selv om produktet 
er gitt bort. Eksisterende brukere anbefales på det sterkeste å søke råd fra sin lokale Unfors RaySafe-
representant før de forplikter seg til å gi et produkt videre. Alternativt kan du kontakte produsenten. 

Når produktet har blitt gitt videre til en ny bruker, kan en tidligere bruker fortsatt motta viktig sikkerhetsrelatert 
informasjon, som meldinger og produktoppdateringer. I mange jurisdiksjoner har den forrige brukeren en klar 
plikt til å kommunisere slik sikkerhetsrelatert informasjon til nye brukere. Tidligere brukere som ikke er i stand 
til eller villige til å gjøre dette, bør informere Unfors RaySafe om den nye brukeren, slik at Unfors RaySafe kan 
gi sikkerhetsrelatert informasjon til den nye brukeren. 

ENDELIG AVHENDING AV SYSTEMET
Endelig avhending er når brukeren avhender produktet på en slik måte at det ikke lenger kan brukes til sitt 
(sine) formål. 

I EU (WEEE-direktivet) angir denne etiketten at dette produktet ikke skal kastes sammen med 
husholdningsavfall. 
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Dette produktet skal kastes på et hensiktsmessig anlegg for gjenvinning og resirkulering. 

Unfors RaySafe støtter brukere med å: 

• Gjenvinne deler som kan brukes om igjen. 

• Resirkulere brukbare materialer, utført av kompetente avhendingsselskaper. 

• Sikker og effektiv avhending av produktet. 

Trenger du råd og informasjon, tar du kontakt med din Unfors RaySafe-serviceorganisasjon først, eller ellers 
produsenten. 

MERK  Batterier skader miljøet, kast derfor de gamle batteriene på en miljøvennlig måte.
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