MVC Pro
SDI to HDMI
Medicinsk videoomvandlare

Manual
Svenska

Gäller firmware 171214 och senare

För fler översättningar (tillgängliga som pdf): Gå till www.medicapture.com/support
MVCPro-UG01-SV-211004-OB

Manual för MVC Pro SDI to HDMI - Svenska

Försiktighetsåtgärder vid användning
Symboler i manualen

Symboler på produkten

Warning
Indikerar en möjlig farlig situation eller felaktig
användning som kan leda till allvarliga
personskador eller dödsfall.
OBS:
Bakgrundsfärg: gul
Triangelformad kant: svart
Symbol: svart
Observera
Anger en potentiellt farlig situation eller
felaktig användning som, om den inte
undviks, kan resultera i lindrig eller måttlig
skada och/eller märkbar sakskada,
ekonomisk skada eller miljöskada.

Innan du installerar produkten ska du
läsa igenom manualen noggrant.

Den här symbolen indikerar
tillverkaren och finns bredvid
tillverkarens namn och adress.

Den här symbolen indikerar den
ekvipotentiella polen, som för
olika delar av ett system till
samma spänning.

Den här bilden indikerar tillverkaren och finns
bredvid tillverkarens namn och adress.

Skyddande jord

Den här symbolen informerar användaren
om att denna manual och översatta versioner
av den kan laddas ner från MediCaptures
hemsida på: www.medicapture.com/support

I : AC-ström PÅ
O : AC-ström AV

Den här symbolen indikerar den
ekvipotentiella polen, som för olika delar av
ett system till samma spänning.

Den här apparaten levereras med en y-splitterkabel
för att minska sladdtrassel. Av säkerhetsskäl ska du
se till att sidan med enkel honkontakt på strömkabeln
pekar nedåt eller vågrätt – inte uppåt. Det får inte
komma in någon vätska eller fukt i honkontakten
(precis som vid vanliga strömkablar).
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VARNING:
För att förhindra elstöt får utrustningen endast anslutas till ett jordat uttag.
Gör inga ändringar på utrustningen utan tillverkarens tillåtelse.
För att förhindra elstöt får säkringen endast bytas ut av kvalificerad servicepersonal och endast med den typ av säkring som beskrivs
i manualen.
För att förhindra brand eller elstöt får utrustningen inte utsättas för regn eller fukt. Apparaten har utvecklats för användning inomhus.
Anslut inte/dra inte ut de fysiska videoanslutningarna när apparaten är påslagen. Apparaten kan bli varm under användning,
speciellt på botten eller baksidan. Om du ändrar de fysiska videoanslutningarna bör du vänta tills apparaten har svalnat innan
du återansluter den.
Extern utrustning, avsedd att anslutas till signalingång/signalutgång eller andra anslutningar, ska överensstämma med
UL/EN 60601-1 för elektrisk utrustning för medicinskt bruk. Den person som ansluter utrustningen till signalingångsdelen eller
signalutgångsdelen konfigurerar ett medicinskt system och ska därför se till att det uppfyller standarden för medicinska system
IEC 60601-1-1.
Utrustning som inte uppfyller UL/EN/IEC 60601-1 måste placeras utanför patientmiljön, så som anges i systemstandarden.
OBS:
Till användaren och/eller patienten: Alla allvarliga händelser som har med produkten att göra ska rapporteras till tillverkaren
och till behörig myndighet i den medlemsstat som användaren/patienten befinner sig i.

OBSERVERA
För att undvika brand eller elstötar och irriterande störningar ska endast rekommenderade tillbehör användas.
Använd inte bilderna för diagnos eller utvärdering. Komprimeringen reducerar informationen i bilden och den är därför inte lämplig
för diagnos.
Det är viktigt att du tar hänsyn till dina skyldigheter som driftansvarig för denna medicinska utrustning och ser till att den är
säker att använda, utan risk för patienter, användare eller tredje part. Om det inte finns någon annan lokal lag, rekommenderas
det att en säkerhets- och dokumentkontroll utförs minst en gång vartannat år enligt EN 62353. Det är viktigt att de som utför
säkerhetskontrollen har de kvalifikationer som krävs.
Efter en kraftig elektrisk störning, så som blixtnedslag eller en stark elektrostatisk urladdning kan utgångssignalen vara skakig,
byta färg eller bli svart. Om någon av dessa symtom uppstår ska du starta om apparaten genom att stänga av strömmen, vänta
några sekunder och sedan sätta på strömmen.

Bortskaffande: Följ lokala bestämmelser avseende bortskaffande.
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Avsedd användning:
MVC Pro SDI till HDMI är till för att omvandla SDI-ingång från flera olika typer av kirurgiska avbildningssystem till HDMI-videoutgång.
MVC Pro SDI till HDMI kan omvandla signaler för inspelningssystem för arkivering och granskning.
Avsedd patientgrupp har inte fastställts för denna apparat. Den avsedda användaren arbetar som doktor eller sjuksköterska,
är mellan 20–59 år och är utbildad på universitets-/högskolenivå eller högre.
Kontraindikationer och biverkningar:
Det finns i nuläget inga kända kontraindikationer direkt kopplade till produkten. Det är upp till den behandlande läkaren att avgöra
om den planerade användningen är lämplig eller ej, med hänsyn till patientens allmänna tillstånd.
Se den senaste medicinska litteraturen för mer information.

Allmän funktionsbeskrivning:
•

MVC Pro SDI to HDMI är en medicinsk videoomvandlare med ultrahög upplösning. Apparaten har inga anslutna
delar som kommer i kontakt med patienten. Den är ett hjälpmedel utan medicinsk tillämpning på patienter.

•

Efter installation av alla fysiska videoanslutningar (se avsnittet Bakre panel) identifierar MVC Pro anslutna
SDI-ingångssignaler automatiskt och omvandlar dem till den avsedda HDMI-utgångssignalen. Denna
HDMI-utgångssignal kan användas för inspelning.

•

Den inkommande SDI-signalen kan användas i originalkvalitet genom att ansluta en skärm till de utgående
SDI-slingkopplingarna (se avsnittet Bakre panel).

•

Ett användargränssnitt finns inte tillgängligt/behövs inte för att använda apparaten.

•

MVC Pro identifierar ingångsupplösningen automatiskt. Därför måste MVC Pro slås på innan
signalkällorna aktiveras.
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Kvarstående risker
Viktiga säkerhetsinstruktioner för att undvika kvarstående risker
1. Läs alla instruktioner.
2. Förvara dessa instruktioner på ett säkert ställe.
3. Ta hänsyn till alla varningar i dessa instruktioner.
4. Följ alla dessa instruktioner.
5. Använd inte apparaten på felaktigt sätt.
6. Se till att din videokälla är direktansluten till skärmen via primär säkringstråddragning.
7. Rengör apparaten regelbundet med en mjuk trasa som fuktats med ytdesinfektion eller alkohol. Följ instruktionerna
från tillverkaren av desinfektionen!
		VIKTIGT!
Se till att fukt inte tränger in i apparaten. Använd inte några rengöringsmedel, skurmedel eller lösningsmedel
på apparaten.
8. Blockera inte någon av ventilationsöppningarna. Installera enligt tillverkarens instruktioner.
9. Installera inte i närheten av värmekällor så som värmeelement, värmeutblås, spisar eller andra apparater som
skapar värme.
10. Modifiera inte den polariserade eller jordade kontakten. En polariserad kontakt har två typer av stift, ett bredare
än det andra. En jordad kontakt har två stift och ett tredje jordningsstift. Det breda stiftet resp. jordningsstiftet är till
för att skydda dig. Om den medföljande kontakten inte passar till ditt uttag ska du kontakta en elektriker som kan
byta ut uttaget.
11. Se till att ingen går på strömkabeln och att den inte kläms, speciellt i närheten av kontakter, uttag och stället där
kabeln kommer ut ur apparaten.
12. Använd endast tillsatser/tillbehör som anges av tillverkaren.
13. Använd endast apparaten med vagn, stativ, fäste eller bord som angetts av tillverkaren eller säljs med apparaten.
När vagnen används ska man vara försiktig så att vagnen inte välter och se till att ingen skadas.
14. Koppla från apparaten vid blixtoväder eller om den inte ska användas på en lång tid.
15. Urkopplingsmetod: Stäng av AC-strömmen med vippkontakten på den bakre panelen, koppla ur strömkabeln.
16. Ställ aldrig kärl med vatten eller annan vätska (så som vaser osv.) på apparaten. Stänk inte vatten på apparaten.
17. All typ av service ska utföras av kvalificerad servicepersonal. Service krävs när apparaten har skadats på något
sätt, som när strömkabeln eller kontakten har skadats, vätska har spillts på apparaten, föremål har fallit in i
apparaten eller om apparaten har utsatts för regn eller fukt, har tappats eller inte fungerar normalt.
18. Service ska endast utföras av kvalificerad personal, där kvalificerad personal är personer som genomgått lämplig
utbildning som tilldelats av sjukhuset, sjukvårdsinrättningen eller auktoriserad återförsäljare.
19. Tillverkaren tillhandahåller kopplingsscheman, komponentlistor och beskrivningar för kalibreringsinstruktioner för
att hjälpa servicepersonal vid reparation och byte av komponenter.

Teknisk support
För teknisk support och andra frågor: Gå till medicapture.com eller ring 888-922-7887
(avgiftsfritt från USA) eller +1 503-445-6935 (utanför USA).
MediCapture® Inc.

EC REP:

2250 Hickory Road, Suite 200		
Plymouth Meeting, PA 19462 USA		
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Främre panel

USB-anslutning
Ingen funktion.
Endast för firmwareuppdateringar.

Pro SDI to HDMI

Bakre panel
Strömanslutning Använd medföljande strömkabel för

SDI-slingutgång

för ursprunglig SDI-ingång
A

B

att ansluta 100 V–240 V-uttag

C

D

l= P å

(anslutning till
elförsörjning, elnät)

4K / HD out 1

Loop out

Strömbrytare
O=Av

4K / HD out 2

A

B

C

(ingen anslutning till
elförsörjning, elnät)

SDI in

D

SDI-ingång

4K or HD

HDMI-utgång (2)

Olika ingångsalternativ är möjliga för 4K-SDI

Ekvipotentiell pol

Ansluta MVC Pro SDI to HDMI
Denna MVC Pro ansluts till en SDI-videokälla (till exempel, en endoskopisk kamera, kirurgisk kamera, ultraljud osv.).
1. Om du lägger till MVC Pro till avbildningsutrustning som du redan använder ska du börja med att hitta
videoutgången för den primära videokällan.
2. Anslut lämplig(a) SDI-sladd(ar) mellan videoutgången på videokällan
och lämplig SDI-videoingång på den bakre panelen på MVC Pro.
Det finns flera möjliga anslutningssätt.
Val av funktioner: MVC Pro har inget användargränssnitt.
Den fungerar genom att automatiskt identifiera SDI-ingångssignaler.
4x 3G SDI-ingångsomvandling till 2x HDMI 4K-utgång.

Omvandling ingång/utgång
4K SDI-ingång

4K HDMI-utgång

2160p60

2160p30

2160p50

2160p25

3. Sätt in strömkabeln.
B

C

D

4K / HD out 1

Loop out

A

4K / HD out 2

A

B

A

C

B

SDI in

D

C

4K SDI-kamera

D

4K HDMI-inspelningsapparat

Denna apparat ska endast användas för sammankoppling med IEC60601-certifierad utrustning i patientmiljön och
IEC60XXX-certifierad utrustning utanför patientmiljön.
En certifierad strömkabelsats måste användas med denna utrustning. Ta hänsyn till tillämpliga nationella föreskrifter om
installation och/eller utrustning. Strömkabeln får inte vara mindre robust än en vanlig flexibel kabel med tålig gummimantel enligt
IEC 60245 (beteckning 53) eller en vanlig flexibel kabel med mantel av polyvinylklorid enligt IEC 60227 (beteckning 53).
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Första inställning/allmänna förberedelser för säker drift
Säkra anslutning till din bildkälla
Om kringutrustning för video används i en medicinsk videokedja måste man se till att bildkällan alltid är ansluten till livebildsskärmen
via en primär, direkt anslutning.
Denna primära, direktanslutna huvudskärmen ska alltid användas för att titta live.
Den medicinska videokedjan som är ansluten genom MVC Pro SDI till HDMI-omvandlaren kan endast användas för inspelning
eller i andra syften, t.ex. för utbildning. Den kan inte användas för medicinska syften.
Om utgångssignalen för kringutrustningen används för livebild [3] måste man omedelbart växla skärmen till den primära signalen
[1] i fall kringutrustningen slutar fungera eller kopplas ur av misstag.
HUVUDSKÄRM

KAMERA CCU

MVC Pro

1] Huvudanslutning för kamera till skärm (alla signaltyper)
2] Quad SDI-anslutning till MVC Pro
3] Quad SDI-slinga ut till skärm (valfritt)
4] HDMI-anslutning till inspelningsapparat

Kontroller att utföra innan du använder apparaten:
Användning av denna apparat kräver inte särskilt underhåll, kalibrering, särskilda hygienåtgärder eller användning av
extra komponenter.
1. Sätt på apparaten från strömbrytaren på den bakre panelen.
2. Sätt på ditt/dina kamerasystem efter att MVC Pro har startat uppstartsprocessen.
Kompabilitet med andra apparater
Kompatibilitetslistan för medicinska videokällor finns i ”Bilaga A: Specifikationer för MVC Pro” i detta dokument.
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Inspelning med din inspelningsapparat
HDMI-utgången på MVC PRO SDI to HDMI kan anslutas till HDMI-ingången eller till DVI-ingången på din inspelningsapparat med
hjälp av den medföljande HDMI till DVI-adaptern.
4K-kameror (2160p60) producerar fyra gånger mer video data än en Full HD-kamera (1080p60) av hög kvalitet. För att reducera
det datautrymme som behövs på din inspelningsapparat omvandlas en 4K SDI 2160p60-signalupplösning till HDMI 2160p med en
reducerad bildhastighet på 30 fps. 4K-inspelingen har fortfarande 4K-upplösning.

Bilaga A: Specifikationer för MVC Pro
Funktion

Omvandlar SDI-videosignaler (4K-SDI) till HDMI-signaler som är lämpliga för digital inspelning.

Hölje

Metallhölje i rostfritt stål

Videoanslutningar

Ingång: 4x 3G-SDI 2160p60/50,
MVC410: Square Division
MVC4102SI: 2-sample interleave
Upplösningar (automatisk identifiering): 9640x2160p60/50, 3840x2160p60/50
Utgång: HMDI (DVI med adapter): 3840x2160p30/25

Mekaniska specifikationer

Mått: 160 mm x 140 mm x 40 mm; Vikt: 0,87 kg

Miljöspecifikationer

Drift: omgivande temperatur -20 till +40 °C, lufttryck 700 till 1060 hPa,
luftfuktighet 30 till 75 % (icke kondenserande),
Förvaring och transport: omgivande temperatur -40 till +85 °C, lufttryck 700 till 1060 hPa,
luftfuktighet 0 till 93 % (icke kondenserande)

Skydd mot inträngande vätskor:

IP20 (= inte skyddad)

Skyddsnivå i i närvaro av
brandfarliga lösningar:

Denna apparat är inte skyddad mot explosioner
(Använd inte i antändbar atmosfär)

Ström

AC 100-240V, 0.4-0.2A, 50/60Hz, AC-kontakt med 3 stift

Säkring

T1AH, 250V

Satsinnehåll

MVC Pro SDI to HDMI, 4x SDI-kabel, HDMI-kabel, Y-splitterkabel, gummifötter (4-i-1), manual.

Överensstämmelse och
certifiering

EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014, EN 60601-1-2:2015, EN 60601-1-6:2010+A1:2015,
EN 50581:2012

Klassificering

Klass I-utrustning/verkningssätt: kontinuerligt
Ingen AP/APG. Ingen patientansluten del.
Överensstämmer med direktivet för medicintekniska produkter 93/42/EEC
Medicinsk - Allmän medicinsk utrustning med avseende på elektriska stötar, brand och
mekaniska risker endast i enlighet med IEC 60601-1, ANSI/AAMI ES 60601-1 (2005) + AMD
(2012) och CAN/CSA-C22.2 No. 60601-1 (2014)
Denna apparat överensstämmer kraven i del 15, del B, klass B i FCC-reglerna.
(FCC Part 15 subpart B, Class B)
Överensstämmer med RoHS
Överensstämmer med WEEE

OBS: Dessa specifikationer kan komma att ändras utan förvarning.
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Bilaga B: Begränsad garanti från MediCapture
MediCapture Inc. (“MediCapture”) garanterar att produkten/produkterna nedan är fri/fria från defekter avseende material och tillverkning under
en period på (1) år. Om garantiservice behövs kommer garantiperioden att utökas med det antal dagar som krävs för att återställa produkten/
produkterna till normal funktion och skicka tillbaka den/dem.
MediCapture MVC Pro medicinsk videoomvandlare
Garantivillkor
Om en defekt i materialet eller tillverkningen av en produkt som täcks av denna garanti upptäcks inom ett år efter inköpsdatumet så kommer
MediCapture (eller en anläggning som auktoriserats av MediCapture) att återställa produkten till ursprungligt drifttillstånd utan avgift för delar
eller arbete. OBS: MediCapture har rätt att använda upprustade konstruktionsdelar som reservdelar vid garantiservice.
Denna garanti gäller endast de produkter som säljs av återförsäljare som auktoriserats av MediCapture för att sälja sådana produkter och
endast den ursprungliga köparen kan gör anspråk på garantin.
DENNA GARANTI GÄLLER ENDAST I USA:S FEMTIO (50) DELSTATER OCH DISTRICT OF COLUMBIA. DEN GÄLLER INTE I
USA:S TERRITORIER OCH BESITTNINGAR ELLER I NÅGOT ANNAT LAND. DETTA ÄR DEN ENDA UTTRYCKLIGA GARANTI SOM
MEDICAPTURE GER AVSEENDE PRODUKTEN/PRODUKTERNA OVAN. ALLA OUTTALADE GARANTIER SOM AVSEER DESSA
PRODUKTER BEGRÄNSAS TILL TIDEN FÖR DEN UTTRYCKLIGA GARANTIN. MEDICAPTURE ANSVARAR INTE FÖR FÖRLORADE
INTÄKTER ELLER MINSKAD VINST, BESVÄR, KOSTNADER FÖR RESERVUTRUSNING ELLER SERVICE, LAGRINGSKOSTNADER,
FÖRLORAD ELLER SKADAD DATA, ELLER ANNAN SPECIELL, TILLFÄLLIG, ELLER INDIREKT SKADA TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING
ELLER FELANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, OVANSTÅENDE PRODUKT(ER), OBEROENDE AV VILKEN
RÄTTSLIG TEORI SOM ANSPRÅKET BASERAS PÅ, OCH DETTA GÄLLER ÄVEN I DE FALL DÄR MEDICAPTURE HAR FÅTT BESKED
OM MÖJLIGHETEN FÖR SÅDANA SKADOR. DEN ERSÄTTNING SOM BEGÄRS FRÅN MEDICAPTURE FÅR ALDRIG VARA STÖRRE
ÄN INKÖPSPRISET FÖR PRODUKTEN/PRODUKTERNA SOM ANGES OVAN OCH SOM ORSAKAR DEN PÅSTÅDDA SKADAN. UTAN
BEGRÄNSNING AV DET FÖREGÅENDE, ANTAR DU ALL RISK OCH ANSVAR FÖR FÖRLUST, MATERIALSKADA ELLER PERSONSKADA,
SOM PÅVERKAR DIG OCH DIN EGENDOM OCH ANDRA OCH DERAS EGENDOM, SOM UPPSTÅR TILL FÖLJD AV ANVÄNDNING
ELLER FELANVÄNDNING AV, ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA, OVANNÄMNDA PRODUKT(ER) OCH SOM INTE DIREKT ORSAKATS
AV FÖRSUMMELSE FRÅN MEDICAPTURES SIDA (vissa DELSTATER TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AVSEENDE HUR LÄNGE EN
OUTTALAD GARANTI KAN GÄLLA, ELLER TILLÅTER INTE UNDATAG TILL ELLER BEGRÄNSNING AV TILLFÄLLIG ELLER INDIREKT
SKADA OCH I SÅ FALL GÄLLER INTE OVANSTÅENDE UNDANTAG ELLER BEGRÄNSNING FÖR DIG).
Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter. Du kan även ha andra rättigheter som varierar från delstat till delstat. I de fall då någon
av villkoren i denna garanti slutar gälla fortsätter alla resterande villkor att gälla fullt ut.
Ägarens ansvar
■ Läs igenom hela manualen.
■ Garantiregistrering krävs inte. För garantiservice måste du dock kunna tillhandahålla bevis för inköpsdatumet och försäljarens identitet
(antingen MediCapture eller återförsäljaren). Spara kvittot och fakturan.
■ Se till att serienumret står på det inköpsbevis du sparar och att det stämmer överens med numret på apparaten du köpt.
■ Beroende på var du köpt apparaten, ska du meddela antingen MediCapture eller den auktoriserade återförsäljaren omedelbart om
funktionsfel uppstår.
■ Om service krävs ska du skicka tillbaka produkten till ett auktoriserat MediCapture-servicecenter. All frakt måste BETALAS I FÖRVÄG.
Ingen MOTTAGARBETALD frakt godkänns. Produkter som repareras som del av garantin av MediCapture eller ett auktoriserat
servicecenter kommer skickas tillbaka till avsändaren. Frakten BETALAS I FÖRVÄG.
■ Produkter som lämnas tillbaka för service (oavsett om det är garantiservice eller ej) MÅSTE ha ett RMA-nummer (Return Merchendise
Authorization) utfärdat av MediCapture eller det auktoriserade servicecentret.
Undantag
■ VIKTIGT: Följande förhållanden kan göra att garantin blir ogiltig.
■ Om produkten köpts från en återförsäljare som inte auktoriserats av MediCapture för att sälja produkten.
■ Ändring eller borttagning av varumärket, namnet, identifieringsnumret eller serienumret på produkten.
■ Om delar eller verktyg (förutom de som säljs av MediCapture) som är skadliga för produkten används.
■ Om felet på produkten uppstått på grund av försummelse, missbruk, felanvändning, modifiering eller oavsiktlig skada.
©2021 MediCapture Inc.
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