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1. Вступ 

 
Дорогий клієнт, 
Ультразвукова система MicrUs Pro призначена для багатоцільових ультразвукових 
досліджень на основі електронного лінійного та конвексного сканування. 
Це ідеальне бюджетне рішення для лікарень, спеціалізованих діагностичних центрів, 
державних / приватних клінік. 
Наш новий клас компактних ультразвукових систем на базі ПК/смартфона містить: 
• Скан-конвертер променя вільної архитектури  
• Рішення "все в одному": формувач променя і перетворювач в одному пристрої 
• Підключення за допомогою швидкого інтерфейсу USB Type-C до будь-якого ПК з ОС 
Windows (настільний, ноутбук чи планшет) або пристрою Android 
• Живиться від USB і не вимагає зовнішнього джерела живлення 
• Цифрова керована акустична потужність 
• Невелика вага, справжня мобільність, відповідає розміру звичайного датчика. 
 
Тут у Посібнику користувача ви можете знайти загальну інформацію про систему MicrUs Pro, 
про те, як збирати компоненти та встановлювати програмне забезпечення, інформацію про 
безпеку та технічне обслуговування. Інструкція з експлуатації містить опис програмного 
забезпечення Echo Wave II для користувачів пристроїв під керуванням Windows та Echo 
Wave A для користувачів пристроїв Android. 
 

1.1. Про систему / Цільове призначення 

 
Ультразвукова система MicrUs Pro призначена для досліджень в кардіології (дорослій 
та дитячій), внутрішньоутробних, черевних, дитячіх, малих органах, периферичних 
судинах та опорно-руховому апараті. MicrUs Pro - це надзвичайно портативна 
керована комп’ютером/смартфоном ультразвукова, яка використовується для збору 
та відображення ультразвукових даних з високою роздільною здатністю в режимі 
реального часу в режимах B, M, B + M, PWD, B+PWD (Windows) або B, M (Android). 
Системи мають можливості вимірювання анатомічних структур та біометрії плода, що 
забезпечують клінічну діагностичну інформацію. Можна надати діагностичну 
інформацію за межами лабораторії візуалізації, в тому числі біля приліжкових систем, 
для пересувних медичних застосувань, в операційних / критичних відділеннях. 
Система пропонує отримувати ехо-зображення в режимі реального часу та 
«заморожені» у всіх режимах сканування. На відміну від звичайних ультразвукових 
приладів, цей сканер базується на сучасних цифрових технологіях. Програма для ПК 
та USB забезпечує безліч потужних інноваційних функцій, таких як: 
• зручний, простий у використанні інтуїтивно зрозумілий графічний інтерфейс 
користувача 
• зберігання ехо-зображень на жорсткому диску або будь-яких інших пристроях 
зберігання 
• зберігання послідовності повнорозмірних ехо-зображень (cineloop) з можливістю 
збереження у форматі відеофайлу 
• телекомунікаційні можливості 
• використання різноманітних периферійних пристроїв. 
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Загальний вигляд 
MicrUs Pro 

 
 

1.2. Комплект постачання 

 

Формувач зображення  вмонтований в 
ультразвуковий трансдюсер* (зонд) 

● 

Інструкція з експлуатації (на USB носії) ● 

Керівництво користувача (на USB носії) ● 

Програмне забезпечення та посібники (на 
USB носії) 

● 

Міні-кабель USB Type-C ● 

* При замовленні уточнюйте модель (лінійна або конвексна) 
 

1.3.  Про системне програмне забезпечення 

Ваша діагностична система містить програмне забезпечення Echo Wave II для 
контролю її роботи під ОС Windows та Echo Wave A для контролю її роботи під ОС Android. 
TELEMED пропонує останню версію програмного забезпечення Echo Wave II, Echo Wave A 
та пакет драйверів TELEMED Drivers Package разом із вашою системою. У програмному 
забезпеченні використовуються унікальні технології, що є інтелектуальною власністю 
TELEMED. Останню версію програмного забезпечення можна завантажити з веб-сайту 
https://exim.com.ua. Див. Посібник користувача програмного забезпечення Echo Wave II / А та 
Довідковий посібник програмного забезпечення Echo Wave II /А на USB-ключі. 

 

1.4. Технічна специфікація 

ОС WINDOWS: 
 

 РЕЖИМИ СКАНУВАННЯ  

 B  

 B+B 

 4B 

 B+M  

 M  

 Compound 

 Trapezoid 

 B-steer для лінійних датчиків 40 
Compound для лінійних датчиків 40 мм  

 Віртуальний конвекс (Trapezoid) для 
лінійних датчиків 40 мм  

 Імпульсно-хвильовий допплер (PWD) 

 B+PWD (дуплекс) 

 

 Параметри зображення / Ультразвукова візуалізація  

 розмір ультразвукового 
зображення: автоматично 
налаштовується на роздільну 
здатність екрана 

 сіра шкала: 256 значень 

 запис / відтворення кінопетлі: кілька 
тисяч кадрів (залежить від обсягу пам'яті 
комп'ютера та режиму сканування) 

 режим масштабування: від 60% до 600% 
у всіх режимах (сканування, Freeze, B, B 

https://exim.com.ua/
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 колірна шкала: 256 значень 
(сканери з режимом кольорового 
допплера) 

 повноекранний та віконний режими 

 відображення в режимі реального 
часу повнорозмірного динамічного 
УЗ зображення, до 200 fps 
(залежить від моделі сканера, 
вибраної глибини сканування, кута 
сканування, режиму фокусування, 
налаштування високої щільності 
лінії, швидкості комп'ютера) 

+ B, 4B, доплерівські режими, M-зум, 
кінопетля, тощо) 

 змінна області перегляду для 
максимізації частоти кадрів: 6 кроків 

 режим мініатюр: до 32 зображень 

 Режим заморожування "Freeze" 

 Режим автоматичного заморожування 
"AutoFreeze" 

 МЕТОД СКАНУВАННЯ *Залежить від моделі 

 Electronic linear  

 Electronic convex  

 ВИБІР ГЛИБИНИ  

 2 - 7 см (лінійний) 

 9 - 23 см (конвексний) 

Фокусування  

   Передача  змінна, 8 зон 

   Прийом  точка точка, динамічна 

ОБРОБКА СИГНАЛІВ / УЗД зображень 

 Режим сканування високої щільності ліній для кращої роздільної здатності 

 TGC Control, 5 - 10 повзунків (настроюється) 40 дБ 

 динамічний діапазон: 102 дБ, 8 значень 

 загальний контроль підсилення 

 регулювання швидкості розгортки в M - режимі 

 управління акустичною потужністю 

 зміна згладжування кадрів 

 яскравість, контрастність 

 Розширений гамма-контроль, фіксовані та спеціальні криві 8 фіксованих кривих, 8 
визначених користувачем  

 напрямок сканування, обертання, up-down перемикання 

 перемикання негатив/позитив 

 дволінійна інтерполяція 

 управління echo-покращенням 

 функція придушення шуму 

 зменшення спекл і поліпшення структур: PureView, NeatView, QuickView: по 8 
алгоритмах 

ФУНКЦІЇ  

Загальні вимірювання та 
розрахунки 

 Управління: миша / трекбол / клавіатура / тачскрін /тачпад 
 в режимі В: Відстань /Довжина (метод: 1 слід) /Площа, 

окружність (методи: 1 еліпс, 1 слід, 1 відстань) /Об'єм 
(методи: 1 дистанція, 2 дистанції, 3 дистанції, 1 еліпс) /Кут 
(методи: 2 відстані, 3 відстані) /% Стенозу (методи: 2 
відстані, 2 області еліпсу або слідів) /Співвідношення A /B 
(методи: 2 відстані, 2 області еліпса або сліду, 2 
окружності еліпса або сліду) 

 в режимі М: Відстань /час /швидкість/ ЧСС (методи: 1 удар, 
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2 удари) /% Стенозу (метод: 2 відстані) /Співвідношення A 
/B (методи: 2 відстані, 2 рази, 2 швидкості) 

Пакети вимірювань та 
розрахунків людини 

 Загальний пакет розрахунків 
 Пакет акушерсько-гінекологічних (OB / GYN) розрахунків 
 Гінекологія (GYN) 
 Вимірювання та обчислення огляду черевної порожнини  
 урологія 
 Ендокринологія 
 Вимірювання та розрахунки судинного обстеження 
 Кардіологія 

Налаштування 
інтерфейсу користувача 

 Набір заздалегідь визначених схем обкладинки для 
інтерфейсу користувача 

 Набір попередньо визначених зображень кнопок 

 Багатомовна підтримка, мови: 
o Українська 
o Англійська 
o російська 

 Розташування, розмір B+M, B+PW/CW 

 Розмір ділянки УЗД 

 Розмір шрифту 

 Зручні спливаючі меню та діалогові вікна 

 Необмежена кількість програмованих пресетів для клінічно 
специфічних зображень 

 Перегляд коментарів / збереження / завантаженя 
зображень та кінопетель 

 Анатомічні значки з покажчиком положення зонда 

Збереження / 
завантаження 
зображення та відео 

o AVI 
o JPG 
o BMP 
o PNG 
o TIFF 
o XLSX 
o DCM (DICOM uncompressed) 
o DCM (DICOM-JPEG RGB/YBR) 
o DCM (DICOM-JPEG RGB/YBR Video) 
o TPD (Telemed Picture Data) 
o TVD (Telemed Video Data)  

Кінопетля 

 Запис / відтворення до декількох тисяч кадрів (залежить 
від обсягу пам'яті комп'ютера та режиму сканування) 

 Відтворення / Пауза / Зупинка / Вибір кадру 

 Збереження ультразвукового відеофайлу на диск 

 Завантаження ультразвукового відеофайлу з диска 

Друк  Системний принтер 

Телемедицина 
 Показ в прямому ефірі 
 

Інтернет 
 Функція прямого надсилання електронної пошти     із 

вкладеним зображенням або відео 

Телевізійний вихід 
 Стандартний телевізійний вихід за допомогою адаптера 

дисплея комп'ютера (опціонально) 

http://www.telemed.lt/glossary_en.htm#TPD/TVD
http://www.telemed.lt/glossary_en.htm#TPD/TVD
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РЕКОМЕНДОВАНІ ВИМОГИ ДО КОМП'ЮТЕРА  

Тип   Windows® based Desktop /All-in-One /Notebook /Tablet PC 

Інтерфейс  USB Type-C / 3.0 Interface  

CPU  CPU i3/i5/i7 1.8 GHz or faster 

Монітор / Графіка 
 screen resolution 1024x768 or more 

Операційна система 
 Windows® 7/8/10/11 (all versions 32/64-bit) 

RAM  2 Gb or more 

Ультразвукове програмне забезпечення  

Drivers  TELEMED Drivers Package 

Software  Echo Wave II software  

Plug-Ins 
 3DView (optional, 32-bit Windows® only) 

 PanoView (optional, 32-bit Windows® only) 

Library for programmers 
 SDK documentation / sample code  
      (available by agreement) 

РОЗМІРИ І ВАГА Формувача зображення вмонтованого в ультразвуковий трансдюсер (зонд) 

Розміри W x D x H mm   

Вага, kg 
 122g (without cable) лінійний 

 150g (without cable) конвексний 

Живлення 

з порту USB Type-C 

 
 
ОС ANDROID: 
 

 РЕЖИМИ СКАНУВАННЯ  

 B / B+M / M   

 Параметри зображення / Ультразвукова візуалізація  

 розмір ультразвукового 
зображення: автоматично 
налаштовується на роздільну 
здатність екрана 

 Автоматична орієнтіція екрана 

 сіра шкала: 256 значень 

 відображення в режимі реального 
часу повнорозмірного динамічного 
УЗ зображення 

 запис / відтворення кінопетлі: 500 кадрів 

 режим масштабування: від 50% до 300% 
у всіх режимах сканування 

 Режим заморожування "Freeze" 

 Режим авто-налаштувань сканування 

 МЕТОД СКАНУВАННЯ *Залежить від моделі 

 Electronic linear  

 Electronic convex  

http://www.telemed.lt/soft_ew2_screen_en.htm
http://www.telemed.lt/3dview_en.htm
http://www.telemed.lt/panoview_en.htm
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 ВИБІР ГЛИБИНИ  

 2 - 7 см (лінійний) 

 9 - 23см (конвексний) 

Фокусування  

   Передача  змінна, 8 зон 

   Прийом  точка точка, динамічна 

ОБРОБКА СИГНАЛІВ / УЗД зображень 

 Режим сканування високої щільності ліній для кращої роздільної здатності 

 TGC Control, 5 повзунків (настроюється) 40 дБ 

 динамічний діапазон: 102 дБ, 11 значень 

 загальний контроль підсилення 

 регулювання положення М – лінії та швидкості розгортки в M - режимі 

 управління акустичною потужністю 

 зміна згладжування кадрів 

 яскравість, контрастність 

 розширений гамма-контроль 

 напрямок сканування 

 перемикання негатив/позитив 

 дволінійна інтерполяція 

 управління echo-покращенням 

 функція придушення шуму 

 зменшення спекл і поліпшення структур 

ФУНКЦІЇ  

Загальні вимірювання та 
розрахунки 

 Управління: тачскрин 
 в режимі В: Відстань /Площа/ Окружність /Об'єм  
 в режимі М: Відстань/ Час/ Швидкість /ЧСС  

Пакети вимірювань та 
розрахунків людини 

 Загальний пакет розрахунків 

Налаштування 
інтерфейсу користувача 

 Багатомовна підтримка, мови: 
o Українська 
o Англійська 
o російська 

 Необмежена кількість програмованих пресетів для клінічно 
специфічних зображень 

 Перегляд / збереження / завантаженя зображень та 
кінопетель 

Збереження / 
завантаження 
зображення та відео 

o MP4 
o JPG  

Кінопетля 

 Запис / відтворення  

 Відтворення / Пауза / Зупинка 

 Збереження ультразвукового відеофайлу на диск 

 Завантаження ультразвукового відеофайлу з диска 

Друк  Системний принтер 

Інтернет 
 Функція прямого надсилання електронної пошти     із 

вкладеним зображенням або відео 
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РЕКОМЕНДОВАНІ ВИМОГИ ДО КОМП'ЮТЕРА  

Тип  

• Мобільний телефон або планшет з портом USB OTG (USB On-
The-Go) (Type-C або Micro USB) 
• Операційна система Android (версії від 6.0 та вище) 
• 5-дюймовий дисплей 1080x1920 пікселів або більше 
• Встановлене програмне забезпечення Echo Wave A 

Інтерфейс 
USB port: USB Type-C (USB-C) з підтримкою OTG (USB On-The-
Go) 

CPU CPU: >= 8 ядер, >= 2 GHz кожне ядро; 64-bit ARMv8 архітектура 

Disk швидкість читання > 350 MB/s, швидкість запису > 350 MB/s 

Battery Як можна більшу ємність (наприклад, 4000-6000 mAh) 

Монітор / Графіка Display: 6-inch OLED, 16 million colors, 1080x2340 resolution 

Операційна система Android 9.0 (Pie) та вище 

RAM 
RAM: >= 4 GB, швидкість читання > 1.5 GB/s, швидкість запису > 
1 GB/s 

Ультразвукове програмне забезпечення  

Drivers непотрібні 

Програмне запезпечення Echo Wave A, безкоштовне 

РОЗМІРИ І ВАГА Формувача зображення вмонтованого в ультразвуковий трансдюсер (зонд) 

Розміри W x D x H mm   

Вага, kg 
 122g (without cable) лінійний 

 150g (without cable) конвексний 

Живлення 

з порту USB Type-C 

 
 
 

2. Вимоги безпеки та нормативні вимоги 

 

2.1. Попередження 

 
  Слід уникати використання цього обладнання поряд з іншим обладнанням, 
оскільки це може привести до неправильної роботи. Якщо таке використання 
необхідно, потрібно спостерігати за цим та іншим обладнанням, щоб 
переконатися, що вони працюють нормально. 
 

 
Використання аксесуарів, перетворювачів та кабелів, крім зазначених або 
наданих виробником цього обладнання, може призвести до збільшення 
електромагнітних випромінювань або зниження електромагнітної стійкості 
цього обладнання та призвести до неправильної роботи. 
 
 
Портативне обладнання для радіочастотного зв'язку (включаючи периферійні 
пристрої, такі як антенні кабелі та зовнішні антени, але за винятком 
обладнання, що є частиною системи), слід використовувати не ближче 30 см 
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(12 дюймів) до будь-якої частини MicrUs Pro та приєднаного кабелю. Інакше це 
може призвести до погіршення експлуатаційних характеристик цього 
обладнання. 
 
 

2.2. Акустична потужність 

 
Підготовлені фахівці повинні безпечно виконувати діагностичні ультразвукові 
процедури за призначенням. MicrUs Pro та його обмеження щодо теплової (TI) та 
механічної (MI) встановлені промисловими стандартами як пристрій Track 3 і не 
відображаються на екрані дисплея, оскільки вони не перевищують значення 1,0 ні в 
якому разі. заданий час, виходячи з усіх можливих конфігурацій налаштування 
відповідно до IEC 60601-2-37. Медичне електрообладнання. Частина 2-37: Особливі 
вимоги до безпеки ультразвукового обладнання для медичної діагностики та 
контролю. 
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2.3. Електромагнітна відповідність (EMC) 

 
Система MicrUs Pro призначена для ультразвукової діагностики та вимірювання 
анатомічних структур та рідин кваліфікованими та підготовленими медичними 
працівниками. Однак електромагнітні поля можуть спричинити спотворення або 
погіршення цієї інформації, впливаючи на ці показники. Система MicrUs Pro 
розроблена для використання в електромагнітних середовищах, зазначених у 
таблицях нижче. Щоб уникнути випромінюваних та провідних електромагнітних 
порушень, замовник або користувач системи MicrUs Pro повинен переконатись, що 
вона використовується в межах зазначених специфікацій.  

Декларація - електромагнітні випромінювання 

Тест на викиди Відповідність Електромагнітне середовище - керівництво 

RF 
випромінювання 
CISPR 11 

Група 1  
Клас A 

MicrUs Pro використовує радіочастотну енергію лише 
для своєї внутрішньої роботи. Тому його радіочастотні 
випромінювання дуже низькі і, ймовірно, не можуть 
спричинити будь-які перешкоди для роботи 
електронного обладнання, що знаходиться поблизу. 

Гармонійні 
випромінювання 

IEC 61000-3-2 

Клас А MicrUs Pro підходить для використання в усіх 
закладах, крім побутових, і може використовуватися в 
побутових закладах та тих, хто безпосередньо 
підключений до загальнодоступної мережі 
низьковольтного електропостачання, що постачає 
будинки, що використовуються для побутових цілей, 
за умови дотримання наступного попередження:  
Попередження : Це обладнання / система призначене 
для використання лише медичними працівниками. Це 
обладнання / система може спричиняти 
радіоперешкоди або може порушити роботу 
сусіднього обладнання. Можливо, буде потрібно 
вжити заходів щодо пом'якшення наслідків, таких як 
переорієнтація або переміщення системи MicrUs Pro 
або захист місця розташування. 

Коливання 
напруги та 
мерехтіння 
IEC 61000-3-
3:2013 

Відповідає 



MicrUs Pro User Guide 

- 13 - 

 

Декларація - електромагнітний імунітет 

Тест ІМУНІТЕТ IEC 60601 
тестовий рівень 

Рівень 
відповідності 

Електромагнітне 
середовище - 
керівництво 

Електростатичний 
розряд (ESD) 
IEC 61000-4-2 

 8 kV contact 
2, 4, 8, 15kV air 

 8 kV contact 
2, 4, 8, 15kV air 

Підлоги повинні бути 
дерев'яними, бетонними або 
керамічними плитками. Якщо 
підлоги покриті синтетичним 
матеріалом, відносна 
вологість повітря повинна 
становити не менше 30%. 

Швидкий 
перехідний струм 
/ сплеск  
IEC 61000-4-4 

2 kV для ліній 
електроживлення 
1 kV для вхідних / 
вихідних ліній 

2 kV для ліній 
електроживлення 
Не 
застосовується 

Якість електричної мережі 
повинна відповідати 
типовому комерційному чи 
лікарняному середовищу. 

Перенапруга  
IEC 61000-4-5 

1 kV line(s) to line(s)  
 
2 kV line(s) to earth 
 
2 kV Вхід / вихід 
сигналу) на землю 

1 kV line(s) to 
line(s)  
2 kV лінія (и) до 
землі 
Не 
застосовується 

Якість електричної мережі 
повинна відповідати 
типовому комерційному чи 
лікарняному середовищу. 

Перепади 
напруги, короткі 
переривання та 
зміни напруги на 
вхідних лініях 
електроживлення 
IEC 61000-4-11 

0% UT; 0. 5 цикл в 
0°, 45°, 90°, 
135°,180°, 225°, 
270° та 315° 
0% UT; 1цикл та 
70% UT; 25/30 
циклів 
Однофазна при 0 ° 
0% UT; Цикл 
250/300 

0% UT; 0,5 циклу 
при 0 °, 45 °, 90 °, 
135 °, 180 °, 225 
°, 270 ° та 315 ° 
0% UT; 1цикл та 
70% UT; 25/30 
циклів 
Однофазна при 0 
° 0% UT; Цикл 
250/300 

Якість електромережі 
повинна відповідати 
типовому комерційному чи 
лікарняному середовищу. 
Якщо користувачеві системи 
MicrUs Pro потрібна 
безперервна робота під час 
перебоїв електромережі, 
рекомендується живити 
систему MicrUs Pro від 
джерела безперебійного 
живлення або акумулятора. 

Частота 
живлення  
(50/60 Hz) 
магнітне поле 
IEC 61000-4-8 

30 (A/m) 30 (A/m) Частотні магнітні поля 
повинні знаходитись на 
рівнях, характерних для 
типового місця в типових 
комерційних або лікарняних 
умовах. 

ПРИМІТКА UT - це змінний струм напруга мережі до 
подання тестового рівня. 
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Рекомендована відстань між портативним та мобільним обладнанням 
радіочастотного зв'язку та системою MicrUs Pro 

Номінальна 
максимальна 
вихідна 
потужність 
передавача, W  

 

Відстань розділення за частотою передавача, м 

Від 150 кГц до 80 
МГц 

поза діапазонами 
ISM 

 

Від 150 кГц до 80 
МГц 

в діапазонах ISM 

 

Від 80 МГц до 800 
МГц 

 

Від 800 МГц до 2,5 
ГГц 

 

0.01 0.12 0.2 0.4 1 

0.1 0.37 0.64 1.3 2.6 

1 1.17 2 4 8 

10 3.7 6.4 13 26 

100 11.7 20 40 80 
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Специфікації випробувань на несприйнятливість ПОРТУ КОРПУСУ до обладнання 
бездротового зв'язку RF 

Тест 
частота 
(MHz) 

Група 
(MHz) 

Обслуговування Модуляція Макс 
потуж
ність 
(W) 

Відстан
ь (m) 

ІМУНІТЕТ 
РІВЕНЬ 
ТЕСТУ 
(V/m) 

Рівень 
відповідно
сті (V/m) 

385 380 –
390 

TETRA 400 Pulse 
modulation 
18 Hz 

1.8 0.3 27 27 

450 430 – 
470 

GMRS 460, 
FRS 460 

FM 

± 5 kHz 
deviation 
1 kHz sine 

2 0.3 28 28 

710 704 – 
787 

LTE Band 13, 
17 

Pulse 
modulation 
217 Hz 

0.2 0.3 9 9 

745 

780 

810 800 – 
960 

GSM 800/900, 
TETRA 800, 
iDEN 820, 
CDMA 850,  
LTE Band 5 

Pulse 
modulation 
18 Hz 

2 0.3 28 28 

870 

930 

1720 1 700 
– 
1 990 

GSM 1800;  
CDMA 1900; 
GSM 1900; 
DECT; 
LTE Band 1, 3, 
4, 25; UMTS 

Pulse 
modulation 
217 Hz 

2 0.3 28 28 

1845 

1970 

2450 2 400 
– 
2 570 

Bluetooth, 
WLAN, 
802.11 b/g/n, 
RFID 2450, 
LTE Band 7 

Pulse 
modulation 
217 Hz 

2 0.3 28 28 

5240 5 100 
– 
5 800 

WLAN 802.11 
a/n 

Pulse 
modulation 
217 Hz 

0.2 0.3 9 9 

5500 

5785 
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3. Маркування 

3.1. Символи 

Ви можете знайти кілька символів на вашому лікарському засобі та на його упаковці, 
які класифікують зв’язок, попереджають про потенційну небезпеку або вказують на 
інформацію, що подається. Нижче наведена таблиця цих символів із поясненням їх 
значення. 

Символ Довідково Означення Опис 

 

IEC 6417 
5333 

Тип BF 
застосовувана 
деталь 

Для ідентифікації застосовуваної деталі 
типу BF, що відповідає IEC 60601-1 

 

ISO 7010 
M002 

Зверніться до 
інструкції з 
експлуатації / 
буклету 

Вказує на те, що потрібно прочитати 
інструкцію з експлуатації / буклет перед 
початком роботи або перед експлуатацією 
обладнання або техніки 

 

ISO 7000 
1641 

Керівництво 
оператора; 
Інструкція з 
експлуатації 

Вказує на необхідність користувачеві 
ознайомитися з інструкцією із 
використання 

 

ISO 7000 
3082 

Виробник 
Позначає виробника медичного виробу, як 
визначено в Директивах ЕС 90/385 / ЕЕС, 
93/42 / ЕЕС та 98/79 / ЕС 

 

ISO 7000 
2497 

Дата виготовлення 
Позначає дату виготовлення медичного 
виробу 

 

ISO 7000 
2493 

Номер каталогу 
Вказує номер каталогу виробника, щоб 
можна було ідентифікувати медичний 
виріб 

 

ISO 7000 
2498 

Серійний номер 
Вказує серійний номер виробника, щоб 
можна було визначити конкретний 
медичний виріб 

 

European 
Commission 

Європейська 
відповідність 

Відповідає Директиві Європейської Ради 
93/42/EEC 

 

European 
Commission 

Відходи 
електричного та 
електронного 
обладнання 

Утилізуйте виріб відповідно до Директиви 
2012/19/EU 
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4. Огляд системи 

Система MicrUs Pro являє собою поєднання ультразвукового перетворювача та 
ультразвукового випромінювача в одному компактному портативному пристрої. 
Повна система складається з: 
• Пристрій MicrUs Pro 
• USB-кабель, що з'єднує пристрій з пристроєм управління та візуалізації 
• Ноутбук, планшет або смартфон із вбудованим портом USB Type-C 
 
Детальний опис налаштування в операційній системі Android або Windows 
прочитайте у відповідному розділі цього Посібника користувача. 
 

5. Початок роботи з системою Android 

 

5.1. Системні вимоги 

Переконайтесь, що ваша система відповідає таким вимогам: 
 
• Мобільний телефон або планшетний комп’ютер 
• Android 6.0 або новіша операційна система Android 
• Порт USB OTG (USB On-The-Go) Тип-C 
• Чотириядерний (> 2 ГГц) або швидший процесор 
• 4 ГБ або більше оперативної пам'яті 
• 32 ГБ або більше пам’яті 
• Акумулятор ємністю 4000 мАг або більше 
• 5-дюймовий дисплей 1080x1920 пікселів або більше 
 

Примітка: Програмне забезпечення використовується в книжковій орієнтації екрана. 
 

5.2. Встановлення програмного забезпечення 

Echo Wave A програмне забезпечення доступне на вашому USB-ключі від  
завантаження. Щоб отримати оновлення, зв’яжіться зі службою підтримки 
електронною поштою support@telemed.lt 
 
Примітка: Echo Wave A недоступний на Google Play Market. Він поширюється у 
формі файлу APK. Щоб встановити програмне забезпечення, слід дозволити 
встановлення програм із невідомих джерел у системних налаштуваннях. 
 
Щоб встановити Echo Wave А Скопіюйте файл APK із USB-ключа на пристрій. 
Знайдіть скопійований файл APK за допомогою будь-якого диспетчера файлів у 
сховищі вашого пристрою. Запустіть файл APK, щоб встановити програму Echo 
Wave A. 

mailto:support@telemed.lt
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5.3. Підключення системи Android 

Підключіть MicrUs Pro до телефону Android або планшета за допомогою USB-
кабелю. Перш ніж розпочати сканування, переконайтеся, що пристрій Android добре 

заряджено.  
MicrUs Pro Android - Схема підключення 

 

Коли MicrUs Pro не використовується, рекомендується від'єднати кабель від 
мобільного пристрою, щоб заощадити заряд акумулятора. Майте на увазі, 
що навіть якщо програма Echo Wave A не працює, USB-контролер MicrUs 

Pro залишається активним та споживає трохи енергії від акумулятора. 

 

5.4. Запуск програми Echo Wave А 

Після встановлення Echo Wave A знайдіть її піктограму та торкніться її. Дивіться 
малюнок нижче, на якому видно типовий екран телефону. 

NOTE 
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Розташування Echo Wave A на головному екрані. 
 
Під час першого запуску Echo Wave A з’являється таке повідомлення з запитом, чи 
не хочете ви автоматично запускати Echo Wave A при підключенні сканера MicrUs 
Pro. Встановіть прапорець і натисніть кнопку OK, якщо ви згодні. 

 

Echo Wave A повідомлення. 
 

Додаткову інформацію та покрокові вказівки можна знайти в Інструкції користувача 

Echo Wave A Software, розташованому на цьому USB-ключі. 

Під час тривалого використання ультразвукової системи мобільний телефон може 

внутрішньо перегріватися, що може спричинити спливаюче повідомлення, як 
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показано нижче. Якщо це трапиться, дайте телефону охолонути, вимкнувши 

його або принаймні закривши всі запущені програми на розумний проміжок 

часу. 

 

 

6. Початок роботи з ПК з Windows 

 

6.1. Вимоги до обладнання ПК 

Переконайтесь, що ваш ПК відповідає таким вимогам: 
 

Апаратне забезпечення 
 

• Настільний, ноутбук або планшетний ПК, сумісний з операційною системою 
Windows (R) 
• Материнська плата на основі чіпсета Intel 
• доступний порт USB Type-C 
• Процесор i5 / i7 / i9 1,8 ГГц або вище 
• 2 ГБ оперативної пам'яті або більше 
• 2 ГБ вільного місця на жорсткому диску 
• дисплей із роздільною здатністю 1024x768 або вище; для кращого зображення 
рекомендуються широкі кути огляду та матове покриття; розглянемо як приклад 
технологію IPS / LPS / OLED 
• адаптер дисплея з підтримкою CUDA (додатково для покращення зображення 
NeatView) 
• Сертифікований TCO дисплей 
• сертифікований для медичного використання комп'ютерний блок живлення 
Програмне забезпечення 

• Операційна система Windows 10 
• Microsoft .NET Framework 3.5.1 
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6.2. Встановлення програмного забезпечення 

Переконайтеся, що програмне забезпечення, яке у вас є, підтримує ваш пристрій. 

На момент написання статті MicrUs Pro підтримується: 

• Echo Wave II версії 4.0.1b22 і вище 

• Пакет драйверів Telemed ver. 2.0.1b26 і вище 

1. Вставте привід ключа Telemed USB у порт USB вашого комп'ютера 

2. Перейти до \\Software Installation\TELEMED Drivers Package ver.XXX\ папку 

та запустіть  setup_tdp.exe 
 

 

З'являться вікна встановлення. Натисніть “Next >” 
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Установіть прапорець MicrUs, натисніть “Next >” 

 

 

Натисніть “Next >” 
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Зачекайте, поки всі файли будуть скопійовані на ваш жорсткий диск … 

 

 

Натисніть “Finish”. 

 

3. 3. Перейти до \\Software Installation\Echo Wave II ver.XXX\ папки та запустіть 

setup_ew2.exe 
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З'являться вікна встановлення. Натисніть “Next >” 

 

 

Оберіть “I agree to overwrite all presets and settings”, натисніть “Next >”  
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Натисніть “Next >”  

 

 

Натисніть “Next >”  
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Натисніть “Next >”  

 

 

Зачекайте, поки всі файли будуть скопійовані 
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Натисніть “Finish” 
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6.3. Підключення MicrUs Pro до ПК 

 
Підключіть ультразвуковий пристрій до ПК за допомогою USB-кабелю, що 

додається. Зачекайте, поки Windows завершить налаштування пристрою. 

 

 
Схема підключення до ПК 

 

6.4. Запуск програмного забезпечення Echo Wave II 

 
1. Переконайтеся, що піктограма утиліти «Монітор ультразвукового сканера» на 

панелі лотків освітлена ЗЕЛЕНИМ. Це означає, що драйвери встановлені 

належним чином, пристрій підключено до порту USB, живиться і система 

готова до запуску. 

2.  

 
Зелений значок - система готова до запуску 

 

 
Червоний значок - щось не так: 

Наприклад: драйвери були неправильно встановлені, USB-кабель не 

підключений або система не живиться 

2. На робочому столі Windows знайдіть піктограму Echo Wave II, двічі клацніть її. 
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Значок запуску програмного забезпечення Echo Wave II 

 

 
Триває запуск програмного забезпечення 

 

 
Програмне забезпечення / система готова до використання. 

Примітка: На малюнку показано зображення з MicrUs Pro-C60S 

3. Додаткову інформацію та покрокові вказівки можна знайти в Посібнику 

користувача програмного забезпечення Echo Wave II, розташованому на цьому 

USB-ключі. 
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6.5. Додаткові рекомендації щодо кібербезпеки 

Налаштування Windows: 
• Електронна пошта 
Налаштуйте програму електронної пошти (наприклад, Outlook Express). Це 
необхідно для нормальної роботи функції прямого надсилання електронної 
пошти ультразвукового програмного забезпечення. 
Примітка: Вам не потрібно налаштовувати програмне забезпечення 
електронної пошти, якщо ви не плануєте його використовувати або якщо ваш 
комп’ютер наразі не підключений до Інтернету. 
 
• Обліковий запис Windows 
Для кожного користувача системи повинен бути створений обліковий запис 
Windows з окремими логіном та паролем. 
 
• Створіть локальний обліковий запис користувача 
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770642(v=ws.11).aspx  
 
• Створіть обліковий запис користувача в Windows 

https://support.microsoft.com/en-us/help/13951/windows-create-user-account  
 
• Облікові записи користувачів  
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd277409.aspx  
 
• Безпека Windows  
Настійно рекомендується посилити безпеку в Windows за допомогою 
налаштувань політики безпеки та контролювати за допомогою аудиту безпеки 
Windows. 
• Як налаштувати параметри політики безпеки  
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn135243(v=ws.10).aspx  
 
• Огляд аудиту безпеки  
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn319078(v=ws.11).aspx  
 
• Антивірус  
Настійно рекомендується, щоб на комп'ютерах було встановлено антивірусне 
програмне забезпечення, наприклад, Microsoft Security Essentials, Windows 
Defender, і буде ввімкнено його оновлення. 
 
• Завантаження Microsoft Security Essentials  
https://support.microsoft.com/en-us/help/14210/security-essentials-download  
 
• Захисник Windows  
https://support.microsoft.com/en-us/help/17464/windows-defender-help-protect-
computer 
 
 
• Оновлення антивірусного та шпіонського програмного забезпечення Microsoft 
https://www.microsoft.com/security/portal/definitions/adl.aspx 
 
• Брандмауер 
Настійно рекомендується, щоб на комп'ютері було ввімкнено брандмауер 
Windows. 
Як налаштувати брандмауер Windows на одному комп'ютері 
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc875811.aspx 

https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc770642(v=ws.11).aspx
file://///IOMEGA/ce_iso/_DMF/ArtUs/DHF_AK/Setup%20instructions/1.%09https:/support.microsoft.com/en-us/help/13951/windows-create-user-account
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd277409.aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn135243(v=ws.10).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn319078(v=ws.11).aspx
https://support.microsoft.com/en-us/help/14210/security-essentials-download
file:///E:/
file:///E:/
https://www.microsoft.com/security/portal/definitions/adl.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/cc875811.aspx
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• Оновлення Windows 
Настійно рекомендується, щоб комп’ютери ввімкнули оновлення Windows. 
Windows Update: FAQ  
https://support.microsoft.com/en-us/help/12373/windows-update-faq 
 
• Мережеве спілкування 
Настійно рекомендується використовувати мережевий зв'язок у безпечному 
режимі  
Virtual Private Networks (VPN).  
Virtual Private Networks  
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc977889.aspx 
 
•Цифровий підпис 
Пакети розповсюдження програмного забезпечення для ультразвуку 
(налаштування) та основні деталі програмного забезпечення (драйвери) для 
ультразвуку мають цифровий підпис. 
Це означає, що користувач може перевірити властивості файлу і перевірити, 
чи правильний підпис файлу (цифровий сертифікат), і яка компанія підписала 
цей файл. 64-розрядні операційні системи Windows не завантажують 
драйвери, які не мають підпису, або підпис недійсний. Це означає, що 
ультразвукове сканування не розпочнеться (драйвер не буде завантажений), 
якщо воно змінено будь-яким шкідливим програмним забезпеченням. 
 
• Цифрові підписи для модулів ядра в системах під управлінням Windows Vista 
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb530195.aspx 
 
• Цифрові підписи та сертифікати  
https://support.office.com/en-us/article/Digital-signatures-and-certificates-8186cd15-
e7ac-4a16-8597-22bd163e8e96 
 
• Windows AppsLocker 
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd759117(v=ws.11).aspx 
 
• Зашифрована файлова система. 
Настійно рекомендується захищати комп'ютерні дані за допомогою 
зашифрованої файлової системи 
 
• Файлова система шифрування  
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc700811.aspx 
 
• BitLocker  
https://technet.microsoft.com/library/cc732774.aspx 
 

https://support.microsoft.com/en-us/help/12373/windows-update-faq
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc977889.aspx
https://msdn.microsoft.com/en-us/library/bb530195.aspx
https://support.office.com/en-us/article/Digital-signatures-and-certificates-8186cd15-e7ac-4a16-8597-22bd163e8e96
https://support.office.com/en-us/article/Digital-signatures-and-certificates-8186cd15-e7ac-4a16-8597-22bd163e8e96
https://technet.microsoft.com/en-us/library/dd759117(v=ws.11).aspx
https://technet.microsoft.com/en-us/library/cc700811.aspx
https://technet.microsoft.com/library/cc732774.aspx
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7. Технічне обслуговування, очищення та дезінфекція 

 
У наступних темах пояснюється, як чистити, дезінфікувати та стерилізувати 
перетворювачі MicrUs Pro. 
 

Загальний вигляд перетворювача MicrUs Pro та його 
компонентів

 
 

1 Знімний USB-кабель 

2 Корпус 
перетворювача 

3 Акустична лінза 

4 USB-роз'єм 

5 Гайка кабелю 

 
 
 

7.1. Загальні правила технічного обслуговування 

 
Будь ласка, майте на увазі, що MicrUs Pro - це складний електронний пристрій. 
Потрібно обережне поводження. Завжди тримайте пристрій у безпечному 
місці, коли він не використовується. Уникайте випадків падіння або напруги 
пристрою. Не допускайте надмірного згинання кабелю. Зберігайте пристрій у 
чистоті та сухості. 

 
 

7.2. Підготовка до процедури очищення 

 
Переконайтеся, що гайка кабелю не ослаблена, інакше міцно затягніть Кабель 
використовується для утримання датчика під час занурення, тому важливо, щоб 
кабель був надійно прикріплений до нього. 
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7.3. Очищення MicrUs Pro 

 
Очищуйте MicrUs Pro після кожного дослідження пацієнта. 

Використовуйте м’яку вологу тканину, змочену затвердженим миючим або 
дезінфікуючим засобом, щоб видалити ультразвуковий гель та інші залишки з 
перетворювача та кабелю. 

Акуратно протріть область акустичних лінз. 

Не допускайте потрапляння розчину для чищення на контакти електричних 
роз’ємів, інакше негайно висушіть їх. 

 Дотримуйтесь інструкцій на етикетці щодо приготування, температури, 
міцності розчину та тривалості контакту. Якщо використовується попередньо 
змішаний розчин, обов’язково дотримуйтесь терміну придатності розчину. 

Дайте пристрою висохнути на повітрі або використовуйте м’яку, суху тканину без 
ворсу, щоб висушити перетворювач. Щоб висушити лінзу, використовуйте м’який 
промокальний рух. 

Огляньте корпус датчика та поверхню акустичної лінзи на предмет можливих порізів, 
тріщин та інших пошкоджень. Поверхня акустичної лінзи повинна бути чистою без 
залишків та міхурів. 

Якщо виявлено пошкодження, не використовуйте перетворювач до заміни. 

 

7.4. MicrUs Pro Дезінфекція низького рівня  

 
Перед дезінфекцією низького рівня очистіть MicrUs Pro згідно з процедурою, 
описаною в главі 11.2 Очищення MicrUs Pro. Дотримуйтесь попереджень та 
застережень. 

Після очищення виберіть дезінфікуючий засіб низького рівня, сумісний з 
MicrUs Pro. Список сумісних дезінфікуючих засобів див. У розділі 11.5 Перелік 
сумісних дезінфікуючих засобів. 

  Дотримуйтесь інструкцій на етикетці щодо приготування, температури, 
міцності розчину та тривалості контакту. Не використовуйте розчини для 
дезінфекції, термін яких закінчився, оскільки їх ефективність не гарантована. 

Використовуючи відповідний дезінфікуючий засіб для кабелю USB, протріть 
або розпиліть кабель та роз'єм USB, дотримуючись інструкцій на 
дезінфікуючій етикетці. 

   Переконайтеся, що дезінфікуючий розчин не потрапляє в роз'єм. 

 

Дайте пристрою висохнути на повітрі, або ви можете використовувати м’яку, суху 

тканину без ворсу для сушіння датчика. Щоб висушити акустичну лінзу, 

використовуйте промокальний рух замість витирання. 

 

7.5. Високорівнева дезінфекція MicrUs Pro 

Перед процедурою дезінфекції високого рівня очистіть MicrUs Pro відповідно 
до процедури, описаної в главі 11.2 Очищення MicrUs Pro. Дотримуйтесь 
попереджень та застережень. 
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Після очищення виберіть дезінфікуючий засіб високого рівня, сумісний з 
MicrUs Pro. Список сумісних дезінфікуючих засобів див. У розділі 11.5 Перелік 
сумісних дезінфікуючих засобів. 

  Дотримуйтесь інструкцій на етикетці щодо приготування, температури, 
міцності розчину та тривалості контакту. Не використовуйте розчини для 
дезінфекції, термін яких закінчився, оскільки їх ефективність не гарантовано. 

Під час дезінфекції у розчині не занурюйте MicrUs Pro більше, ніж показано на 
малюнку нижче. 

 

  
Занурення MicrUs Pro 

 
Використовуючи відповідний дезінфікуючий засіб для кабелю USB, протріть 
або розпиліть кабель та роз'єм USB, дотримуючись інструкцій на 
дезінфікуючій етикетці. 

Переконайтеся, що дезінфікуючий розчин не потрапляє в роз'єм.  

 

Дайте пристрою висохнути на повітрі, або ви можете використовувати м’яку, суху 
тканину без ворсу для сушіння датчика. Щоб висушити акустичну лінзу, 
використовуйте промокальний рух замість витирання. 
 

7.6. Список сумісних миючих та дезінфікуючих засобів 

Торгова назва Застосування Спосіб 
застосування 

Застереження 

Incidin Oxyfoam Прибирання 
Дезінфекція низького рівня 

Витирання Уважно прочитайте 
інструкції 

Cidex OPA Дезінфекція високого рівня Занурення Уважно прочитайте 
інструкції 

Cidex Plus Дезінфекція високого рівня 
Дезінфекція середнього рівня 

Занурення Уважно прочитайте 
інструкції 

 

8. Технічні умови 

 

8.1. Вимоги до мобільних пристроїв 

Системні вимоги 
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• Мобільний телефон або планшет з портом USB OTG (USB On-The-Go) (Type-C або 
Micro USB) 
• Операційна система Android (версії від 6.0 до 10.0) 
• 5-дюймовий дисплей 1080x1920 пікселів або більше 
• Встановлене програмне забезпечення Echo Wave A 
• Підключений ультразвуковий сканер MicrUs EXT-1H з підтримуваним зондом або 
USB-зонд MicrUs Pro серії. 
 
Рекомендовані характеристики мобільних пристроїв 
• Порт USB: USB Type-C (USB-C) з підтримкою OTG (USB On-The-Go) 
• Процесор:> = 8 ядер,> = 2 ГГц на кожне ядро; 64-розрядна архітектура ARMv8 
• Оперативна пам'ять:> = 4 Гб, швидкість читання> 1,5 Гб / с, продуктивність запису> 
1 Гб / с 
• Диск: продуктивність читання> 350 МБ / с, продуктивність запису> 350 МБ / с 
• Акумулятор: ємність якомога більша (наприклад, 4000-6000 мАг) 
• Дисплей: 6-дюймовий OLED, 16 мільйонів кольорів, роздільна здатність 1080x2340 
• Операційна система Android: Android 9.0 (Pie) 
• Рекомендується використовувати мобільний пристрій з поліпшеною стійкістю до 
води та пилу. 
 
Список перевірених та підтверджених робочих характеристик мобільних 
пристроїв 

  BlackBerry Keyone 
  Huawei P20 
  Huawei P30 (model ELE-L29; Android 9; Android 10) 
  Huawei Honor 20 Pro 
  LG G8S ThinQ (Android 9) 
  OnePlus 7T (Android 10) 
  OnePlus 8 Pro (Android 10) 
  Samsung Galaxy A30s (model SM-A307F; Android 9) 
  Samsung Galaxy A40 (Android 10) 
  Samsung Galaxy A5 (Android 8) 
  Samsung Galaxy Note 8 (model SM-N950F; Android 9) 
  Samsung Galaxy S8+ (model SM-G955F; Android 9) 
  Samsung Galaxy Tab S3 (model SM-T820; Android 9) 
  Xiaomi Mi 9T (Android 9) 

 
Список мобільних пристроїв, які НЕ працюють 

    Huawei P20 Lite (Android 9) 
  Huawei P30 Lite (Android 10) 
  Samsung Galaxy S9 (Android 10) 
  Samsung Galaxy S10e (Android 10) 
  Samsung Galaxy S10 Plus (Android 10) 
  Xiaomi Redmi 8A (Android 9) 

 
 

8.2. Технічні характеристики системи 

 

Модель 
Особливість 

MicrUs Pro-C60S MicrUs Pro-L40N MicrUs Pro-L40S 

Тип перетворювача 
Convex,  

radius 60 mm 
Linear, HD Linear 
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Частота сканування 2-5 MHz 5-12 MHz 5-12 MHz 

Поле огляду 60° 38,4 mm 38,4 mm 

Підтримувані 
платформи 

Windows, Android 

Назва програми Echo Wave II (Windows), Echo Wave A (Android) 

Режими візуалізації B, M, B+M (Windows), B (Android) 

Програми 

Черевна 
Акушерство 

Педіатрія 
Дрібні деталі 

Акушерство 
Педіатрія 

Дрібні деталі 

 
 

8.3. Основна продуктивність 

Основна продуктивність системи MicrUs Pro складається з ультразвукового 
відображення зображень сканованої анатомії тіла та запобігання ненавмисному або 
надмірному виходу ультразвуку та температурі поверхні датчика в зборі. 
 

8.4. Список деталей та аксесуарів 

Нижче наведено список деталей та аксесуарів, що належать до сімейства  
MicrUs Pro. 

Назва деталі Опис 

MicrUs Pro-C60S USB ультразвуковий перетворювач з конвексною лінзою 

MicrUs Pro-L40S USB ультразвуковий перетворювач з лінійною лінзою 

MicrUs Pro-L40N USB ультразвуковий перетворювач з лінійною лінзою 

MicrUs Pro Cable USB-C USB-кабель із роз’ємом Type-C для підключення зовнішнього 
обладнання 

MicrUs Pro Cable USB-A USB-кабель із роз’ємом Type-A для підключення зовнішнього 
обладнання 

 
 

8.5. Середовище експлуатації та зберігання 

 

Середовище експлуатації та зберігання 

Номінальне середовище 
експлуатації та 
зберігання 

• Температура навколишнього середовища: 10 - 40 ° C 
• Відносна вологість повітря не повинна перевищувати: 85% 
• Атмосферний тиск: 70 - 106 кПа 
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9.     Транспортування, зберігання та утилізація 

Система MicrUs Pro постачається упакованою в спеціальну картонну коробку з 
пінопластовою підкладкою для безпечного транспортування. 
 

 
 
Пристрій можна зберігати в оригінальній упаковці або в спеціально організованому 
місці зберігання. Місце зберігання повинно забезпечувати безпечне місце із 
загальними умовами навколишнього середовища. 
 
Утилізація пристрою повинна здійснюватися відповідно до місцевих вимог щодо 
утилізації електронного обладнання або відповідно до Європейської директиви 
2012/19 / ЄС. 
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10. Декларація про відповідність 

Буде додано пізніше. 
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11. Пошук та усунення несправностей 

Питання: Чому мій пристрій MicrUs Pro не розпізнається підключеною комп'ютерною 
системою? 
 
Відповідь: Можливостей може бути декілька. 
1. Перевірте кабельні роз'єми з обох боків кабелю. 
2. Переконайтеся, що ви використовуєте оригінальний кабель. 
3. Переконайтеся, що на вашому обчислювальному пристрої встановлено необхідне 
програмне забезпечення. 
4. Перевірте, чи немає вашого типу обладнання в списку непрацюючих, як описано в 
главі 8.1. 
 

12. Інформація про гарантію та обслуговування 

12.1. Гарантія 

TELEMED гарантує, що система діагностики не має дефектів щодо матеріалів та 

обробки у місцезнаходженні первинного покупця протягом 24 місяців (єдиним 

винятком є зонд, який гарантується протягом 18 місяців). Ця гарантія поширюється 

на деталі протягом повних 24 місяців (або 18 місяців для зондів) та праці протягом 90 

днів. Для дотримання цієї гарантії всі послуги повинен виконувати кваліфікований 

польовий інженер TELEMED або лише з явного дозволу TELEMED. Предмети, не 

включені в цю гарантію, є неправильним використанням, недбалістю або випадковим 

пошкодженням. TELEMED хоче зазначити, що втрата даних не враховується в цій 

гарантії. 

Вищезазначена гарантія виключає та замість усіх інших гарантій та заяв, виражених 

або передбачених, включаючи, але не обмежуючись, будь-яку гарантію товарності 

або придатності для будь-якого конкретного торгового використання. Ця гарантія 

також заміщає будь-які інші зобов'язання, відповідальність, права чи вимоги, 

незалежно від того, включені вони в договір чи ні, включаючи будь-які права, що 

виникають внаслідок недбалості з боку TELEMED на будь-які прямі, випадкові, 

наслідкові або будь-які інші збитки. 

12.2. Гарантійне відвантаження та повернення  

•  Гарантійна претензія повинна бути зроблена без затримки і повинна бути отримана 

протягом відповідного гарантійного (гарантійного) періоду TELEMED. 

• Якщо необхідно повернути виріб для ремонту та / або коригування, попередньо 

потрібно отримати дозвіл від TELEMED. Інструкції щодо того, як і куди слід 

відправляти ці товари, надаватиме TELEMED. 

• Будь-який виріб або компонент, що повертаються для перевірки та / або 

гарантійного ремонту, надсилаються застрахованими та передоплаченими 

транспортними засобами, визначеними TELEMED. Вартість доставки всіх продуктів 

або компонентів, що замінюються або ремонтуються за гарантією, повинна 

визначатися окремо. 

•  У всіх випадках TELEMED несе виключну відповідальність за встановлення 

причини та характеру несправності, і рішення TELEMED щодо цього є остаточними. 
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12.3. Договір про надання послуг 

Договір на обслуговування можна отримати для TELEMED після закінчення 

початкової гарантії або гарантійного періоду. Договір передбачає будь-які телефонні 

дзвінки, які можуть знадобитися для підтримання роботи системи, і включатиме 

щонайменше один регулярний плановий візит на рік. В рамках планового технічного 

обслуговування представник сервісного центру проведе повний огляд та 

випробування / калібрування системи. 

Щоб допомогти нам надати нашим клієнтам найкращу підтримку, надішліть свої 

коментарі та пропозиції на адресу support@telemed.lt.  


