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eIFU indicator

De specifi caties en informatie in dit document zijn onderhevig aan wijzigingen zonder vooraf-
gaande kennisgeving.

Gebruiksinstructies voor dit product zijn ook beschikbaar in elektronisch formaat (eIFU). 
Kies uit verschillende talen. Gebruik Adobe Acrobat software om eIFU's te bekijken. Ga 
naar de eIFU's online op fsnmed.com/support/eifu/
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Productbeschrijving / Beoogd gebruik

IPS710A

IPS710A levert video-opnames tot 1080P bij 
60Hz. De bediening van het systeem ge-
schiedt via een grafi sche interface die op een 
aangesloten externe monitor wordt weerge-
geven met behulp van een muis en toetsen-
bord of een aanraakscherm. 

Geselecteerde systeembesturing is ook 
toegankelijk via het scherm en de toetspen 
aan de voorzijde van het toestel. De grafi sche 
gebruikersinterface geeft snel toegang tot 
opties voor instelling, opname, vastlegging, 
bestandsopslag, patiëntinformatie, afspelen 
en gegevensback-upfuncties.

Beoogd gebruik
Het hulpmiddel is bedoeld om te worden aangesloten op andere medische apparatuur. Dit 
hulpmiddel is niet bedoeld voor diagnoses. Dit hulpmiddel is bedoeld om compatibel te zijn met 
andere zeer gespecialiseerde chirurgische en diagnostische apparatuur die wordt gebruikt in 
operatiekamers, spoedeisende hulp en inrichtingen voor chirurgische ingrepen.

Omgeving voor beoogd gebruik
Dit hulpmiddel is bedoeld voor gebruik door een opgeleide medische professional in een zorgin-
stelling waar contact met een patiënt onwaarschijnlijk is (geen toegepast onderdeel).

Dit hulpmiddel is ontworpen om te voldoen aan de medische veiligheidseisen voor een hulp-
middel in de nabijheid van een patiënt. 
Waarschuwing: Dit hulpmiddel mag niet worden gebruikt in verband met levensondersteunen-
de apparatuur.

Indicaties voor gebruik
Dit hulpmiddel dient door een opgeleide medische professional te worden gebruikt. Dit hulp-
middel neemt video en stille beelden op en slaat deze op tijdens chirurgische procedures om 
ze later af te spelen of naar andere media over te dragen.  Dit hulpmiddel is niet bedoeld voor 
diagnoses. 

IPS740DS, IPS740DG

De IPS740D-serie is een alles-in-één 4K 
medisch video-opnamesysteem dat 
stilstaande beelden vastlegt of uitgebreide 
sessies van videosignalen opneemt om deze 
later af te spelen of over te zetten naar andere 
media. 

Alle opgenomen bestanden worden 
opgeslagen op een interne harde schijf. 
Deze bestanden kunnen vervolgens worden 
afgespeeld op een beeldscherm, of worden 
overgebracht naar diverse media, waaronder 
externe schijven, geheugensticks, en 
netwerkmappen of servers.

De bediening van het systeem gebeurt via een 
grafi sche interface die op het LCD-scherm aan 
de voorzijde of op een aangesloten externe 
monitor wordt weergegeven. 
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eIFU indicator

Beschrijving van symbolen 

De volgende symbolen komen voor op het product, de etikettering of de verpakking van het 
product. Elk symbool draagt een speciale defi nitie, zoals hieronder gedefi nieerd:

Gevaarlijk: Hoogspan-
ning Voedingsadapter Raadpleeg de begelei-

dende documenten

Gelijkstroom Geeft equipotentiaal 
aarde aan

Unieke identifi catie van 
hulpmiddel

Geeft beschermende 
aarding aan

Geeft richting bo-
ven-onder aan Korea certifi cering

DC-stroomregelaar Breekbaar Goedgekeurd volgens 
de CCC-voorschriften

Mag niet nat worden Maximaal stapelbaar RoHS-etiketten van 
China

Raadpleeg de gebruiks-
aanwijzing Geeft de fabrikant aan Catalogusnummer

Geeft de 
fabricagedatum aan

Erkende vertegenwoordiger 
in de Europese Gemeenschap Medisch hulpmiddel

Serienummer Vochtigheidsbeperking Raadpleeg de gebruiks-
aanwijzing - elektronisch

Beperking van de tem-
peratuur

Atmosferische drukbe-
perking Entiteit importeur

VK-conformiteit geëva-
lueerd

Geeft aan dat de conformiteit met EU 2017/745 regulering medische apparatuur en de 
toepasselijke normen is aangetoond.

Medische apparatuur is in overeenstemming met ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) 
en CAN/CSA-C22.2 nr. 60601-1 (2014) met betrekking tot elektrische schokken, brandgevaren en 
mechanisch gevaar.

Getest om te voldoen aan de FCC klasse B norm (VS).

Afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (WEEE-richtlijn 2012/19/EU). Dit symbool 
geeft aan dat het afval van elektronische apparatuur niet als ongesorteerd huishoudelijk afval 
mag worden afgevoerd en apart moet worden ingezameld. Neem contact op met de fabrikant of 
een ander erkend afvalverwerkingsbedrijf om uw apparatuur buiten gebruik te stellen.

Opmerking: Een gedrukt exemplaar van de handleiding in het Engels wordt bij het product geleverd. Gebrui-
kers binnen de lidstaten van de EU, gelieve contact op te nemen met de plaatselijke distributeur voor andere 
talen. Dit geldt voor EU-lidstaten waar het product via geautoriseerde kanalen is aangeschaft.
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Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

Waarschuwingsinformatie

VOORZICHTIG
RISICO VAN ELEKTRISCHE 

SCHOKKEN
NIET OPENEN

 Dit symbool wijst de gebruiker erop dat belangrijke literatuur betreff ende de werking van 
dit hulpmiddel is bijgevoegd. Lees deze daarom zorgvuldig om mogelijke problemen te voorko-
men.

 Dit symbool waarschuwt de gebruiker dat ongeïsoleerde spanning in het apparaat 
voldoende sterk kan zijn om een elektrische schok te veroorzaken. Daarom is het gevaarlijk om 
contact te maken met een onderdeel in het toestel. Om het risico van elektrische schokken te 
verminderen, mag u de afdekking (of achterkant) NIET verwijderen. Er bevinden zich binnenin 
geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepareerd. Laat onderhoud over aan 
gekwalifi ceerd onderhoudspersoneel.

Stel de unit niet bloot aan regen of vocht, om gevaar van brand of schokken te voorkomen. 
Gebruik de gepolariseerde stekker van dit hulpmiddel niet in een verlengsnoercontactdoos of 
andere stopcontacten tenzij de pinnen er volledig in gestoken kunnen worden. 

 Underwriters Laboratories (UL)- classifi catie: 

UL-veiligheidsnaleving: 

Dit hulpmiddel is U.L. geclassifi ceerd MET BETREKKING TOT ELEKTRISCHE SCHOKKEN, BRAND EN 
MECHANISCHE GEVAREN ALLEEN IN OVEREENSTEMMING MET UL 60601-1/CAN/CSA C22.2 NR. 
601.1 

 Conformiteit met EU-normen en EMC-normen: 

Dit hulpmiddel voldoet aan de vereisten van EN60601-1 en EN60601-1-2, in overeenstemming 
met de EU-verordening inzake medische hulpmiddelen (MDR 2017/745). CE klasse I medisch 
hulpmiddel accessoire.

Gebruik de 5-15P stekker voor 120V alleen in de VS.

Let op: Zorg ervoor dat de voedingskabel van het juiste type is voor uw specifi eke geografi sche 
gebied. Dit hulpmiddel heeft een universele voeding die het gebruik mogelijk maakt binnen een 
spanningsbereik van 100-120 V wisselstroom of 200-240 V wisselstroom (aanpassing door de 
gebruiker is niet nodig). 
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Gebruik de juiste voedingskabel met het juiste type stekker. Als de stroombron 120 V wissel-
stroom is, gebruikt u een voedingskabel die geschikt is voor ziekenhuizen, met een stekker van 
het type NEMA 5-15, gelabeld voor 125 V wisselstroom met UL- en C-UL-goedkeuringen. Als de 
stroombron 240 V wisselstroom is, gebruikt u een voedingskabel van het type tandem (T-blad) 
met aardingsgeleider dat voldoet aan de veiligheidsvoorschriften van het desbetreff ende Euro-
pese land. 

 Recycle WEEE-richtlijn 2012/19/EG)

Volg de plaatselijke verordeningen en recyclingplannen met betrekking tot de recycling of ver-
wijdering van deze apparatuur.

Waarschuwing: Gebruik van dit hulpmiddel naast of gestapeld op andere apparatuur moet 
worden vermeden, omdat dit kan leiden tot onjuiste werking. Indien een dergelijk gebruik toch 
noodzakelijk is, moeten dit hulpmiddel en de andere apparatuur worden geobserveerd om na te 
gaan of zij normaal functioneren.

Waarschuwing: Het gebruik van andere accessoires, omvormers en kabels dan gespecifi ceerd 
of geleverd door de fabrikant van deze apparatuur kan resulteren in verhoogde elektromagne-
tische emissies of verminderde elektromagnetische immuniteit ervan en incorrecte werking tot 
gevolg hebben.

Waarschuwing: Draagbare RF-communicatieapparatuur (met inbegrip van randapparatuur 
zoals antennekabels en externe antennes) mag niet dichter dan 30 cm (12 inch) bij enig deel van 
dit hulpmiddel worden gebruikt, met inbegrip van de door de fabrikant gespecifi ceerde kabels.  
Anders kunnen de prestaties van deze apparatuur worden aangetast.

Waarschuwing: Gebruik van deze apparatuur in een omgeving met röntgenstralen of mag-
netische resonantie kan leiden tot verslechtering van de prestaties ervan, storing van andere 
apparatuur of interferentie met radiodiensten.

Waarschuwing: Het gebruik van kabels en/of andere accessoires bij dit hulpmiddel, anders dan 
gespecifi ceerd, kan resulteren in verhoogde emissies of verminderde immuniteit ervan.

Waarschuwing: Dit product wordt niet beschouwd als fysiek te verbinden met HF (Hoge Fre-
quentie) elektrochirurgische apparatuur.

Waarschuwing: Niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van een ontvlambaar anesthesie-
mengsel met zuurstof of met distikstofoxide.
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Veiligheidsinstructies

Over veiligheid

1.  Voordat u de voedingskabel aansluit, zorg dat de spanningsaanduidin overeenkomt met het 
plaatselijke elektriciteitsnet.

2.  Steek nooit iets van metaal in de openingen van de behuizing van het hulpmiddel. Doet u dit 
wel, dan bestaat het gevaar van een elektrische schok.

3.  Om het risico van elektrische schokken te verminderen, mag u de afdekking niet verwijderen. 
Er bevinden zich binnenin geen onderdelen die door de gebruiker kunnen worden gerepa-
reerd. Alleen een gekwalifi ceerde technicus mag de behuizing van het hulpmiddel openen.

4.  Gebruik het hulpmiddel nooit als het netsnoer beschadigd is. Laat niets op het netsnoer rusten en 
houd het snoer uit de buurt van plaatsen waar mensen erover kunnen struikelen.

5.  Zorg ervoor dat u de stekker vasthoudt en niet het snoer wanneer u het netsnoer uit het 
stopcontact haalt.

6.  Haal de voedingskabel uit het stopcontact als u het hulpmiddel gedurende een langere 
periode niet zult gebruiken.

7.  Haal de voedingskabel uit het wisselstroom-stopcontact voordat u onderhoud uitvoert.

8.  Als het hulpmiddel niet normaal werkt, in het bijzonder als er ongewone geluiden of geuren uit ko-
men, moet u onmiddellijk de stekker uit het stopcontact halen en contact opnemen met een erkende 
dealer of een servicecentrum.

9.  Neem contact op met de fabrikant als de set moet worden geïnstalleerd in een ontoeganke-
lijke ruimte.

Waarschuwing: Raak de ingangs- of uitgangsaansluitingen en de patiënt niet gelijktijdig aan.

Waarschuwing: Dit hulpmiddel is bedoeld voor aansluiting op ingangs-/uitgangssignalen en 
andere connectoren die voldoen aan de relevante IEC-norm (bijv. IEC60950 voor IT-apparatuur 
en IEC60601-serie voor medische elektrische apparatuur). Bovendien moeten alle dergelijke 
combinatiesystemen voldoen aan de norm IEC 60601-1-1, respectievelijk clausule 16 van de 3e 
Ed. van IEC 60601-1, veiligheidsvereisten voor medische elektrische systemen. Een ieder die een 
combinatie-systeem heeft samengesteld is er verantwoordelijk voor dat het systeem voldoet aan 
de eisen van IEC 60601-1-1, respectievelijk clausule 16 van de 3 Ed. of IEC 60601-1. Neem in geval 
van twijfel contact op met een gekwalifi ceerde technicus of uw plaatselijke vertegenwoordiger.

Waarschuwing: Om gevaar voor elektrische schokken te voorkomen, mag dit hulpmiddel alleen 
worden aangesloten op een voedingsnet met randaarde. De voeding wordt gespecifi ceerd als 
onderdeel van het hulpmiddel. Plaats de apparatuur niet zodanig dat het moeilijk is de stekker 
van de voedingskabel uit de aansluiting van het apparaat te trekken.

Waarschuwing: Wijzig deze apparatuur niet zonder toestemming van de fabrikant.

De zekering van het product heeft een lagere breekcapaciteit. Installeer het apparaat niet op het 
elektriciteitsnet van het gebouw, met een verwachte kortsluitstroom van meer dan 35 A.
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Omgevingscondities voor gebruik en opslag

Temperatuurbereik van 0°C tot 40°C (in bedrijf ), -20°C tot 60°C (opslag)
Relatieve vochtigheid van 10% tot 85%
Atmosferische druk van 500 tot 1060 hPa.

Over de installatie

1.  Openingen in de behuizing van het hulpmiddel zijn bedoeld voor ventilatie. Om oververhit-
ting te voorkomen, mogen deze openingen niet worden geblokkeerd of afgedekt. Als u het 
hulpmiddel in een boekenkast of een andere gesloten ruimte plaatst, moet u voor voldoende 
ventilatie zorgen.

2.  Stel het hulpmiddel niet bloot aan regen en gebruik het niet in de buurt van water. Als het 
hulpmiddel per ongeluk nat wordt, haalt u de stekker uit het stopcontact en neemt u onmid-
dellijk contact op met een erkende leverancier. U kunt het hulpmiddel indien nodig met een 
vochtige doek reinigen, maar zorg ervoor dat u eerst de stekker van het hulpmiddel uit het 
stopcontact haalt.

3.  Plaats uw hulpmiddel in de buurt van een gemakkelijk toegankelijk wisselstroomstopcon-
tact.

4.  Hoge temperaturen kunnen problemen veroorzaken. De maximale bedrijfstemperatuur is 
40°C. Gebruik uw hulpmiddel niet in direct zonlicht en houd hem uit de buurt van verwar-
mingstoestellen, kachels, open haarden en andere warmtebronnen.

5.  Gebruik altijd alleen de originele kabels en accessoires bij het hulpmiddel 

Reparatie

Probeer het hulpmiddel niet zelf te repareren, aangezien het openen of verwijderen van 
afdekkingen u kan blootstellen aan gevaarlijke spanningen of andere gevaren, en de garantie 
ongeldig kan maken. Laat alle onderhoud over aan gekwalifi ceerd onderhoudspersoneel. 
Haal de stekker van het hulpmiddel uit het stopcontact en laat het onderhoud over aan 
gekwalifi ceerd personeel onder de volgende omstandigheden:

- Als de voedingskabel of de stekker beschadigd of gerafeld is.
- Als er vloeistof in het hulpmiddel is gemorst.
- Als er voorwerpen in het hulpmiddel zijn gevallen.
- Als het hulpmiddel blootgesteld is geweest aan regen of vocht. 
- Als het hulpmiddel aan excessieve schok is blootgesteld doordat hij is gevallen.
- Als de behuizing beschadigd is.
- Als het hulpmiddel oververhit lijkt te zijn.
- Als het hulpmiddel rook of een abnormale geur afgeeft.
- Als het hulpmiddel niet in overeenstemming met de gebruiksaanwijzing werkt.
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Biogevaarlijke stoff en

Om de verspreiding van infecties te voorkomen, mag dit apparaat alleen worden gebruikt in 
omgevingen waar biologische ontsmetting met succes kan worden uitgevoerd.

Geretourneerd product

Als de problemen na het oplossen van de problemen blijven bestaan, desinfecteert u het 
hulpmiddel en stuurt u het in de oorspronkelijke verpakking terug naar FSN. Voeg de accessoires 
die bij het hulpmiddel werden geleverd bij de retourzending. Voeg een korte verklaring van de 
storing bij.

Neem contact op met FSN Medical Technologies voor een retourautorisatienummer en 
instructies, voordat u het apparaat terugstuurt. 

Accessoires

Gebruik uitsluitend accessoires die door de fabrikant zijn gespecifi ceerd of die samen met het 
hulpmiddel worden verkocht. 

Classifi catie voor veiligheidsnaleving

- Bescherming tegen elektrische schokken : Klasse I inclusief AC/DC-adapter. Deze medische 
apparatuur is in overeenstemming met ANSI/AAMI ES60601-1 (2005) + AMD 1 (2012) en 
CAN/CSA-C22.2 Nr. 60601-1 (2014) met betrekking tot elektrische schokken, brandgevaar en 
mechanisch gevaar.

- Toegepaste onderdelen: Geen toegepaste onderdelen.
- Mate van veiligheid in aanwezigheid van ontvlambaar anesthetisch mengsel met lucht of 

met zuurstof of met distikstofoxide. Niet geschikt voor gebruik in de aanwezigheid van een 
ontvlambaar anesthesiemengsel met zuurstof of met distikstofoxide.

- Voor kritische toepassingen wordt aanbevolen een vervangend hulpmiddel beschikbaar te 
hebben.

- Werkingswijze : Continu.

Kennisgeving aan de gebruiker: 

Elk ernstig incident dat zich met betrekking tot het hulpmiddel heeft voorgedaan, moet worden 
gemeld aan de fabrikant en de bevoegde autoriteit van de lidstaat waar de gebruiker en/of de 
patiënt is gevestigd. Neem contact op met uw plaatselijke verkoopvertegenwoordiger van FSN 
Medical Technologies voor informatie over wijzigingen en nieuwe producten.
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Dit apparaat is ontworpen en getest om te voldoen aan de vereisten van IEC 60601-1-2:2014/
AMD1:2020 voor EMC met andere apparaten. Om elektromagnetische compatibiliteit (EMC) te 
garanderen, moet het hulpmiddel worden geïnstalleerd en gebruikt volgens de EMC-informatie 
in deze gebruiksaanwijzing. 

Het apparaat is getest en voldoet aan de beperkingen van een digitaal apparaat van klasse B, 
volgens deel 15 van de FCC-regels. Deze limieten zijn bedoeld om redelijke bescherming tegen 
interferentie te bieden. Dit hulpmiddel kan radiofrequentie-energie uitstralen en kan, indien niet 
geïnstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, interferentie veroorzaken met 
andere radiocommunicatieapparatuur. Er is geen garantie dat er geen interferentie zal optreden 
in een bepaalde installatie. Indien deze apparatuur schadelijke storing veroorzaakt in radio- of 
televisieontvangst, wordt de gebruiker gevraagd om te proberen de storing te verhelpen aan de 
hand van een of meer van de volgende maatregelen:

1. Richt de ontvangstantenne opnieuw of verplaats deze.
2. Vergroot de afstand tussen het hulpmiddel en het voorwerp van de storing.
3. Sluit het hulpmiddel aan op een stopcontact van een ander elektrisch circuit dan dat waarop 

het onderwerp van interferentie is aangesloten.
4. Raadpleeg de dealer of een ervaren radio-/televisiemonteur voor assistentie.

MEDEDELINGEN AAN DE GEBRUIKER 

Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-voorschriften. Voor de bediening gelden de volgen-
de twee voorwaarden: (1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en (2) dit 
apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewens-
te werking kan veroorzaken.

FCC WAARSCHUWING  

Dit hulpmiddel genereert of gebruikt radiofrequentie-energie. Wijzigingen of aanpassingen aan 
dit hulpmiddel kunnen schadelijke interferentie veroorzaken, tenzij de wijzigingen uitdrukkelijk 
zijn goedgekeurd in de gebruiksaanwijzing. De gebruiker kan de bevoegdheid verliezen om deze 
apparatuur te bedienen indien een ongeoorloofde wijziging of aanpassing wordt uitgevoerd.

LEVENSDUUR VAN HET PRODUCT

De prestaties van dit hulpmiddel kunnen over lange perioden verslechteren. Controleer regelma-
tig of dit hulpmiddel correct functioneert. De verwachte levensduur van het apparaat is vier jaar. 
Houd het hulpmiddel schoon om de operationele levensduur te verlengen.

Elektromagnetische compatibiliteit
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1. Leidraad en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische emissie

Het hulpmiddel is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecifi ceerde elektromagnetische omgeving. 
De gebruiker van het hulpmiddel dient ervoor te zorgen dat het in een dergelijke omgeving wordt ge-
bruikt.

Metingen van interferentie-emissie Conformiteitsniveau Elektromagnetische omgeving -richtlijnen

RF-emissies overeenkomstig 
CISPR 11 Voldoet aan groep 1 De door uitzendingen bepaalde kenmerken 

van dit apparaat staan het gebruik ervan in de 
industrie en ziekenhuizen toe (CISPR 11, Klasse 
A). Bij gebruik in een woonomgeving (waar-
voor CISPR 11 gewoonlijk Klasse B voorschrijft), 
biedt dit toestel mogelijk geen afdoende 
bescherming van radiodiensten. De gebruiker 
moet, indien nodig, corrigerende maatregelen 
nemen, zoals implementatie of heroriëntatie 
van het apparaat.

RF-emissies overeenkomstig 
CISPR 11 Voldoet aan Klasse B

Emissie van spanningsschom-
melingen/fl icker overeenkom-
stig IEC 61000-3-2

Voldoet aan Klasse A

Spanningsfl uctuaties/fl ickere-
missies volgens IEC 61000-3-3 Voldoet

2. Voor het gebruik van ME-apparatuur in professionele zorginstellingen. 

Richtlijnen en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immuniteit

Het hulpmiddel is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecifi ceerde elektromagnetische omgeving.
De gebruiker van het hulpmiddel moet verzekeren dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Interferentie-immu-
niteitstest

Conformiteitsniveau IEC 
60601-1-2:2014 Richtlijn elektromagnetische omgeving

Elektrostatische ont-
lading (ESD) volgens 
IEC 61000-4-2

Voldoet 
±2 kV, ±4 kV, ±6 kV, ±8 kV 
contactontlading
±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, 
± 15 kV luchtontlading

Vloeren moeten van hout, beton of keramieken tegel 
zijn. Als vloeren met een synthetisch materiaal worden 
bedekt, moet de relatieve vochtigheid minsten 30% 
zijn.

Snelle transiënte 
elektrische storingen/
uitbarstingen volgens 
IEC 61000-4-4

Voldoet
± 2 kV voor netlijnen
± 1 kV voor ingangs-/uit-
gangsleidingen

De kwaliteit van de voedingsspanning moet overeen-
komen met die van een typische bedrijfs- of ziekenhu-
isomgeving.

Overspannings-
beveiliging (ESD) 
IEC 61000-4-5

Voldoet
± 1 kV push-pull spanning
± 2 kV common-mode 
spanning

De kwaliteit van de voedingsspanning moet overeen-
komen met die van een typische bedrijfs- of ziekenhu-
isomgeving.

Spanningsdips, kor-
te onderbrekingen 
en schommelingen 
van de voedings-
spanning volgens 
IEC 61000-4-11

0 % UT*; 0,5 cyclus
Bij 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 
225°, 270°, 315°

0% UT; 1 cyclus en
70% UT; 25/30 cycli
Enkele fase:  bij 0°

0% UT; 250/300 cyclus

De kwaliteit van de netspanning moet gelijk zijn aan 
die van een standaardomgeving in een winkelcentrum 
of ziekenhuis.

Indien de gebruiker van het apparaat wenst dat het 
blijft werken, zelfs wanneer zich onderbrekingen in de 
stroomvoorziening voordoen, wordt aanbevolen het 
apparaat te voeden vanuit een stroomvoorziening die 
vrij is van onderbrekingen.

*Opmerking: UT is de wisselspanning van het lichtnet vóór toepassing van de testniveaus. 
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3. Voor het gebruik van ME-apparatuur in professionele zorginstellingen. 

Testspecifi catie voor POORTIMMUNITEIT BEHUIZING voor RF draadloze com-

municatieapparatuur (volgens IEC 60601-1-2:2014)

Het hulpmiddel is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecifi ceerde elektromagnetische omgeving.
De gebruiker van het hulpmiddel moet verzekeren dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Testfrequen-
tie

MHz

Band
MHz Service Modulatie

Maximaal 
vermogen

W

Afstand
m

IMMU-
NITEITSTEST-

NIVEAU
V/m

385 380 tot 
390 TETRA 400 Pulsmodulatie

18 Hz 1,8 1,0 27

450 430 tot 
470

GMRS 460,
FRS 460

FM
± 5 kHz slag

± 1 kHz sinusgolf
2 1,0 28

710
704 tot 

787 Band 13, 17 Pulsmodulatie
217 Hz 0,2 1,0 9745

780

810

800 tot 
960

GSM 800/900
TETRA 800, 
iDEN 820, 

CDMA 850, 
LTE Band 5

Pulsmodulatie
18 Hz 2 1,0 28870

930

1720

1700 tot 
1990

GSM 1800,
CDMA 1900,
GSM 1900,

DECT,
LTE Band 1,3,
4, 25 UMTS

Pulsmodulatie
217 Hz 2 1,0 281845

1970

2450 2400 tot 
2570

Bluetooth,
WLAN 802.11

b/g/n,
RFID 2450,
LTE Band 7

Pulsmodulatie
217 Hz 2 1,0 28

5240
5100 tot 

5800
WLAN 802.11 

a/n
Pulsmodulatie

217 Hz 0,2 1,0 95500

5785

*Opmerking: Indien nodig om het IMMUNITEITSTESTNIVEAU  te bereiken, mag de afstand tussen de 
zendantenne en het hulpmiddel worden verminderd tot 1 m. De testafstand van 1 m is toegestaan door 
IEC 61000-4-3.
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4. Richtsnoeren en verklaring van de fabrikant - elektromagnetische immu-

niteit - voor apparatuur en systemen die niet levensondersteunend zijn

Het hulpmiddel is bedoeld voor gebruik in de hieronder gespecifi ceerde elektromagnetische omgeving.
De gebruiker van het hulpmiddel moet verzekeren dat deze in een dergelijke omgeving wordt gebruikt.

Interferentie-im-
muniteitstests

IEC 60601-1-
2:2014 testniveau

Conformit-
eitsniveau Elektromagnetische omgeving -richtlijnen

Geleide RF-
storingen volgens 

IEC 61000-4-6

Uitgestraalde RF-
storingen volgens 

IEC 61000-4-3

3 V rms
150 kHz tot
< 80 MHz

3 V/m
80 MHz tot

2,5 GHz

3 Veff 

3 V/m

Draagbare en mobiele RF-communicatie-appa-
ratuur moet niet dichter zijn bij elk onderdeel 
van het hulpmiddel, waaronder de kabels, dan 
de aanbevolen afstand berekend op basis van de 
vergelijking die van toepassing is op de frequen-
tie van de zender.

Aanbevolen scheidingsafstand:

d = 1,2  P  

Waarbij P het maximale nominale uitgangsver-
mogen is van de zender in watt (W) volgens de 
zenderfabrikant, en  d de aanbevolen schei-
dingsafstand in meter (m).

De veldsterkte van stationaire zenders bij alle 
frequenties op site a moet, volgens a studie, lager 
zijn dan het conformiteitsniveau b.

d = 1,2  P  
80 MHz tot < 800 MHz

d = 2,3  P  
800 MHz tot 2,5 GHz

Er kan interferentie optreden in de buurt van 
apparatuur die is gemarkeerd met het volgende 
symbool:
 

  

Opmerking: Deze richtlijnen kunnen niet in alle situaties van toepassing zijn. De verspreiding van elektro-
magnetische grootheden wordt beïnvloed door absorpties en refl ecties van gebouwen, voorwerpen en 
personen.

a  Veldsterkten van vaste zenders, zoals basisstations voor radio [cellulaire/draadloze] telefoons en land-
mobiele radio's, amateurradio, AM- en FM-radio-uitzendingen en TV-uitzendingen kunnen theoretisch 
niet met nauwkeurigheid worden voorspeld. Om de elektromagnetische omgeving van de stationaire 
zenders te beoordelen, moet een locatieonderzoek worden overwogen. Indien de gemeten veldsterkte op 
de plaats waar de inrichting wordt gebruikt hoger is dan de bovengenoemde conformiteitsniveaus, moet 
de inrichting worden geobserveerd om de normale werking te verifi ëren. Indien ongewone prestatieken-
merken worden waargenomen, kunnen aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn, zoals een gewijzigde 
oriëntatie of een andere plaats voor de inrichting.
b Over het frequentiegebied 150 kHz tot 80 MHz moeten de veldsterkten minder dan 3 V/m bedragen.
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5. Aanbevolen afstanden tussen draagbare en mobiele RF-communicatie-

apparatuur en het hulpmiddel.

Het hulpmiddel is bedoeld voor het gebruik in de elektromagnetische omgeving waarin uitgestraalde RF-
storingen worden beheerst. De gebruiker van het apparaat kan elektromagnetische interferentie helpen 
voorkomen door een minimumafstand aan te houden tussen draagbare en mobiele RF-communicatieap-
paratuur (zenders) en het apparaat - als functie van het uitgangsvermogen van de communicatieapparatu-
ur, zoals hieronder aangegeven.

Nominaal vermo-
gen van zender [W]

Scheidingsafstand [m] afhankelijk van de frequentie van de zender

150kHz tot < 80 MHz
d = 1,2  P  

80 MHz tot < 800 MHz
d = 1,2  P  

800 MHz tot 2,5 GHz
d = 2,3  P  

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

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

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Voor zenders met een maximum uitgangsvermogen dat niet hierboven wordt beschreven, kan de aanbe-
volen afstand d  in meters (m) worden geschat met behulp van de vergelijking die van toepassing is op de 
frequentie van de zender, waarbij P het maximale nominale uitgangsvermogen is van de zender in watt 
(W) volgens de zenderfabrikant.
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3

2

1

4

5

6

Accessoires IPS710A

Artikel   Beschrijving                                                                                                 Pakket Aantal
     1         Verzendinhoud .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
    2   Verpakkingskussen   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
     3         Gebruikershandleiding .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
 4   AC-voedingskabel (1,8 m, medische kwaliteit)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
 5   DVI-D-kabel (1,8 m)  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
 6   IPS710A-eenheid.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 1
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1

2
3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16 17 18

19

20

21
25

26

27 28 29

30

22

23

24

Ingangen en uitgangen aansluiten IPS710A

1 USB (USB 2.0) 16 CVBS in (BNC-75Ω)

2 LCD (3,5” TFT kleur) 17 3G-SDI in (BNC-75Ω)

3 Opnametoets 18 3G-SDI-doorlus (BNC-75Ω)

4 Vastleggen-toets 19 Monitor uit (DVI-D, 1080p)

5 Links/Terug-toets 20 DVI-ingang (DVI-D, tot WUXGA)

6 UP-toets 21 MIC in (3,5ø telefoon)

7 Down/Stop toets 22 Lijn (audio) in (3,5ø telefoon)

8 Rechts/Vooruit toets 23 Luidspreker (functie-alarm / playbackgeluid)

9 Enter/ Play / Pauze toets 24 Lijn (audio) uit (3,5ø telefoon)

10 Menutoets 25 Pedaalingang (vastleggen, 3,5ø telefoon)

11 Patiënttoets 26 Pedaalingang (opname, 3,5ø telefoon)

12 Aan-/Uit-toets 27 Netwerkpoort (RJ45)

13 AC Aan/uit-schakelaar (Aan - groen LED) 28 USB (2.0) voor toetsenbord, muis, aanraakscherm, printer*

14 Aardeterminal 29 RS-232C (D-SUB9)

15 AC-ingang (100-240 volt AC) 30 Servicepoort (mini USB)

* Neem contact op met FSN Medical Technologies voor een lijst met ondersteunde USB-aanraak-
schermen en printers.
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Ingangsbronnen aansluiten IPS710A

Externe monitoruitgang aansluiten  IPS710A

IPS710A heeft aansluitingen om signalen zoals DVI-D, SDI en CVBS te ontvangen. Specifi eke 
toepassingen bepalen het type ingangssignaalbronnen dat op de IPS710A moet worden aan-
gesloten. Gebruik dit systeem nooit met beschadigde kabels. Houd alle kabels uit de buurt van 
plaatsen waar ze kunnen leiden tot struikelen.

De uitgangsaansluiting van de monitor op de IPS710A wordt gebruikt om de gebruikers-
interface van de externe monitor weer te geven, inclusief de bedieningselementen voor:  
live video, opgenomen beelden, patiëntinformatie, sessielijst, bestandsformaten, enz.

IPS710A achterpaneel

IPS710A achterpaneel

Sluit de videobronsig-
nalen hier aan.

Sluit muis en toetsen-
bord, of touchscreen, 
hier aan indien nodig.

Sluit hier een 
extern beeld-
scherm aan.
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IPS710A achterpaneel

IPS710A achterpaneel

Audio-aansluitingen Schakelaaraansluitingen.

Voorzorgsmaatregelen 

voeding 
Schakel de stroomschakelaar 
uit alvorens aan het onder-
houdswerk te beginnen.

Voeding aansluiten    IPS710A

Audio en mechanische schakelaar IPS710A aansluiten 

Gebruik alleen de gespecifi ceerde stekker en spanning. De voedingsvereisten zijn: AC 100~240V 
/ 50~60Hz ,  2A(max). Gebruik de bijgeleverde kabel van 183 cm voor ziekenhuis. Onjuiste voe-
ding kan leiden tot elektrische schok of schade aan de apparatuur. Om gevaar voor elektrische 
schokken te voorkomen, mag deze apparatuur alleen worden aangesloten op een voedingsnet 
met randaarde.

Gebruik de Audio In aansluiting om een geluidsapparaat aan te sluiten, zoals een mediaspeler of 
microfoon. Hiermee kan geluid worden toegevoegd aan video-opnamen. De Audio Uit aanslui-
ting is voor het beluisteren van opgenomen geluid.

De pedaalaansluitingen (vastleggen en opnemen) zijn voor het aansluiten van schakelappara-
tuur op afstand, zoals een voetpedaal of de bedieningsfuncties van een endoscopisch camera-
systeem. 
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Voeding inschakelen    IPS710A

Voeding uitschakelen    IPS710A

Zet de AC Aan/Uit schakelaar op de achterkant 
van de IPS710 in de AAN positie. Dit zal automa-
tisch het initialiseringsproces starten.

Als de AC On/Off  schakelaar aan de achterkant 
al op ON staat, en er geen beeld is op het LCD-
scherm aan de voorkant, en het lampje rechtsbo-
ven in de voedingsstatus constant groen brandt, 
druk dan op de aan/uit-knop aan de voorkant 
van het apparaat om het initialisatieproces te 
starten.

Druk op de aan/uit-knop op de voorkant van het 
toestel en volg de aanwijzingen op de gebrui-
kersinterface op de voorkant.

Als u het toestel op deze manier uitschakelt, 
wordt het uitgeschakeld, maar blijft de AC aan/
uit-schakelaar aan de achterkant in de stand ON 
staan.
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Interne gebruikersinterface vooraan IPS710A

Bestandenlijst

opties

Informatie opties

Video / 

Audio

opties

Opstarten

opties

Het LCD-scherm aan de voorkant van de IPS710A wordt voornamelijk gebruikt als live preview 
voor de actieve videobroningang. Het LCD-scherm kan ook gebruikt worden als secundaire 
methode om sommige gebruikersinterface-opties voor Bestandenlijst, Audio/Video, Informatie 
en Instellingen aan te passen.

Om door de gebruikersinterface aan de 
voorzijde te navigeren, selecteert u ENTER om 
naar het volgende scherm te gaan, een waarde 
te bevestigen of een bestand af te spelen. 
Selecteer MENU om terug te gaan naar het 
vorige scherm of terug te keren naar de live 
weergave.

Gebruik de pijltjestoetsen links of rechts om door 
de beschikbare menuschermen te bladeren.

 Druk op de toets MENU om toegang te krijgen tot 
de interne gebruikersinterface aan de voorzijde.

Weergave van videobron.
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Externe gebruikersinterface van de monitor IPS710A

Wanneer een externe monitor op de IPS710A wordt aangesloten, zal na initialisatie van de IP-
S710A een ingebouwde interface op de monitor verschijnen. Deze interface kan bediend worden 
met een muis en toetsenbord die op de IPS710A zijn aangesloten, of met behulp van een externe 
touchscreen-monitor.

De externe monitor 
wordt aangesloten op 
de DVI-uitgangspoort.

USB-muis en 
toetsenbord                                                       

(indien een conventi-
onele monitor wordt 

gebruikt).

USB-kabel                                                                                
(indien de monitor van 

het aanraakscherm wordt 
gebruikt).



22 10/2021 

Externe gebruikersinterface van de monitor - Overzicht 

IPS710A

Taak
Een taak in IPS710A is een groep vastgelegde of opgenomen beelden die in dezelfde sessie of 
procedure zijn gemaakt. Patiënt- en artsinformatie wordt geassocieerd met inhoud in een taak. 
Nadat een taak is gesloten, kan geen extra inhoud meer aan de taak worden toegevoegd. Aan 
elke nieuwe taak wordt door IPS710A automatisch een taaknummer gegeven.

Het begrijpen van taken binnen de IPS710A zal leiden tot een sneller begrip van het systeem en 
zijn functies. De externe gebruikersinterface is verdeeld in drie hoofdsecties. 

• Alle taken opgeslagen in IPS710A bekijken
• Inhoud van een taak bekijken
• Inhoud taak naar USB kopiëren
• Inhoud taak naar USB Uploaden
• Taak inhoud in DICOM opslaan
• Inhoud taak bekijken of afspelen
• Inhoud taak afdrukken
• Inhoud taak verwijderen
• Taak verwijderen

• AV-instellingen
• Instellingen opnemen
• FTP-instellingen
• DICOM-instellingen
• Netwerkinstellingen
• Systeeminstellingen

• Nieuwe taak aanmaken
• Patiëntgegevens invoeren
• Stille beelden vastleggen
• Vier meest recente beelden 

bekijken
• Video opnemen
• Toegang tot de modalitei-

ten-werklijst

Bovenste statusbalk
Elk scherm in de gebruikersinterface toont een bovenste balk met actuele informatie over be-
schikbaar geheugen, resterende opnametijd, en de ingestelde datum en tijd van het systeem.

Dashboards
Er zijn 3 hoofdschermen die de meeste functies van de IPS710A besturen.

Beschikbaar 
geheugen 
harde schijf.

Datum en tijd inge-
steld in het systeem.

Aangesloten USB-
stick geheugen 
beschikbaar.

Beschikbare opna-
metijd bij gebruik 
van de huidige 
instellingen.

Kiezen
Aanmaken

Taak

Kiezen
Sluiten
Taak

Voeg patiënt- en arts-
informatie toe waar 
dat wordt gevraagd.

Klik op de pictogrammen vastleggen of opnemen.

De externe gebruikersinterface bestuurt de IPS710A en beheert alle vastgelegde of opgenomen 
beelden. Hieronder vindt u korte inleidingen over de algemene kenmerken van de interface. 
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Externe gebruikersinterface van de monitor - Instelling 

IPS710A

Druk op de Setup-knop voor toegang 
tot systeem- en interface-opties.

Gebruik het Instellingendashboard om het systeem en de aangesloten apparaten te confi gure-
ren. Met instellingen wordt ook bepaald welk type bestanden zal worden vastgelegd of opgeno-
men.  

Elke IPS710A installatie heeft unieke vereisten voor communicatie met andere informatiesys-
temen. Gespecialiseerde aanpassingen zijn vereist door, en moeten worden ingesteld door, de 
IT-afdeling van elke instelling om protocollen zoals FTP/Samba, DICOM, netwerkadressen, enz. te 
integreren.

Instellen van type videosignaal en resolutie, type audio-ingang.

Instellen van opnamekwaliteit, clipgrootte, gelijktijdig kopiëren naar USB, USB-snelheidscontrole, 
bestandsformaat voor foto's.

Instellen FTP-server en Samba client.

Instellen werklijst en MPPS.

Instellen details opslagserver, bronmodaliteit, stationstitel en tekenset.

Instellen datum en tijd + of - GMT.

Instellen netwerk DHCP, IP, Netmask, Gateway, DNS.

Instellen interface taal (Spaans, Italiaans, Frans, Duits, Pools, Portugees, Chinees, Kore-
aans, Japans, Engels) en kleurenthema.
Instellen van verschillende IPS710A functies, aangesloten apparaatfuncties, wacht-
woord.

Instellen van systeemversies, updaten, harde schijf formatteren, systeem reset.
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Externe gebruikersinterface van de monitor - Opname 

IPS710A

Druk op de Record toets om het dashboard te ope-
nen waar het vastleggen en opnemen wordt gestart.

Eerst moet er een nieuwe taak 
worden aangemaakt voordat de 
opname kan plaatsvinden.

Nadat een taak is aangemaakt, wordt de bij de taak behorende 
informatie weergegeven. Een taaknummer wordt automatisch 
gegenereerd.

De meest recente stille beelden worden op het dashboard weergegeven. 

Ingedrukt houden als snelkoppe-
ling naar verschillende opdrach-
ten. 

Indrukken om een stil beeld vast 
te leggen.

Indrukken om de video-
opname te starten. Het 
opnamepictogram wordt 
rood.

Druk nogmaals op om de opna-
me te stoppen.

Actieve bron weergeven.

Taak sluiten als alle opnames zijn 
voltooid.

Bekijk meest recente foto-
opname op volledig scherm. 
Dubbeltik om terug te keren naar 
het dashboard.

Bij het aanmaken van een taak 
kunnen specifi eke patiënt- en 
artsgegevens handmatig worden 
ingevoerd of automatisch 
worden toegevoegd vanuit de 
modaliteiten-werklijst.

Druk op om een stilstaand beeld 
vast te leggen.
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Externe gebruikersinterface van de monitor - Takenlijst 

IPS710A

Videobestand.

Bestand geselecteerd voor verdere 
actie (bekijken, verwijderen, kopië-
ren, uploaden, afdrukken).

Selecteer voor weergave op volledig scherm van een gemarkeerde 
miniatuur. Op miniaturen kan ook tweemaal worden geklikt voor 
grootschermweergave. Klik eenmaal op de grootschermweergave 
om terug te keren naar de takenlijst.

Grootscherm videobestand klaar voor afspelen.

Alle andere toetsfuncties worden 
uitgevoerd volgens het knoplabel en de 
opties van het instellingendashboard.

Bestanden met stille beelden.

Druk op de Takenlijst toets om het dashboard te openen 
waar alle taken en bestandsminiaturen kunnen worden 
bekeken .

Alle taken die op de 
interne harde schijf zijn 
opgeslagen, staan hier 
vermeld. Tik om een 
taak te activeren.
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Algemene specifi catie IPS710A

Artikel Beschrijving

Hoofdfuncties

Vastleggen stil beeld Tot 1920 x 1080p

Video-opname Tot 1920 x 1080p

Standalone weergave TFT LCD-scherm van 3,5 inch vooraan

Menutoegang
LCD-scherm vooraan of grafi sche ge-
bruikersinterface op een monitor/muis/
toetsenbord of afstandsbediening

Opvragen van werklijst Directe toegang tot ZIS

DICOM-opslag Directe toegang tot PACS

Ingangen

HD-digitale ingang DVI-D (tot 1920x1200p/60) 

3G SDI BNC x 1ea, 75Ω(up to 3G) 

Composite Video BNC x 1ea, 75Ω (NTSC, PAL) 

Audio 3,5mm Stereo x 2ea, Mic in, Lijn in

Opmerking: Slechts één ingang (DVI, SDI of Composite) kan worden opgenomen.

Uitgangen

Uitgang monitor DVI-D 

Lus uit 3G SDI

Audio 3,5mm Stereo x 1ea, Lijn uit

Data I/O

USB2.0 Voorzijde : 1, achterzijde : 3

RS-232C DB9 (vrouwelijke) connector x 1ea 

Ethernet RJ45 x 2ea ( 10/100/1000M )

Toetsenbord/muis USB-type

Voetpedaal 3,5mm stereo-aansluiting x 2ea, Opna-
me, Vastleggen

Opnemen en Vast-
leggen

Opnameresolutie 480P60, 720P60, 1080P60

Videoformaat AVI, MOV

Videokwaliteit Hoog, midden, laag

Video codec H.264

Beeldvastleggingsresolutie 480P, 720P, 1080P

Formaat beeldvastlegging BMP, JPEG, DICOM

Audioformaat AAC

Opslag

Interne HDD 1TB standaard

Externe USB-opslag Externe SSD HDD en USB-geheugenstick

USB-gegevensformaat FAT32 formaat

Netwerkschijf  CIFS

Netwerkoverdracht FTP-bestandenoverdracht



2710/2021 

Algemene specifi catie IPS710A

Ingangs-/uitgangsspecifi catie   IPS710A

Artikel Beschrijving

Algemeen

Multitalen UI
Spaans, Italiaans, Frans, Duits, Pools, 
Portugees, Chinees, Koreaans, Japans, 
Engels

Stroomvereisten AC 100-240V / 50-60Hz , 0,6A(max)

Stroomverbruik 32,5W max 

Afmetingen 250mm x 87mm x 300mm (B x H x D) 

Gewicht 2,9 kg/ 6,40 lbs  

 Bedrijfstemperatuur 0 tot +40°C (+32 tot +104°F) 

 Opslagtemperatuur  -20 tot + 60°C (-4 tot +140°F)

Bedrijfsvochtigheid 20 - 85% RH

Opslagvochtigheid  5 - 85% RH

Naleving en certifi ce-
ringen

UL 60601.1, EN 60601, CE, MDD 93/42/EEC, ISO 9001, ISO 13485 Klasse 1 Medisch 
hulpmiddel, RoHS 

Artikel Signaalnaam Type Ondersteunde resolutie Toepassing

Signaal 
Ingang

DVI in DVI24 Tot 1920x1200@60 Endoscopische camera, PC

SDI in BNC Tot 1080p Endoscopische camera

CVBS in BNC NTSC / PAL Endoscopische camera

Signaal 
Uitgang SDI-lus uit BNC Tot 1080p Chirurgische monitor

Netwerk Netwerk RJ45 FTP / CIFS Netwerk PC, NAS

Opnametijd IPS710A

Opnamehulpmiddel Uren Maat Resolutie Bron

Interne harde schijf

142 1 Terabyte 1080p

Chirurgische camera254 1 Terabyte 720p

6640 1 Terabyte 480p

Backup-hulpmiddel Uren Maat Resolutie Bron

USB

1 6,5 Gigabyte 1080p

Chirurgische camera1 600 Megabyte 720p

1 230 Megabyte 480p



28 10/2021 

Ingangs-/uitgangstiming IPS710A

Resolutie Horizontale frequentie (KHz) Verticale frequentie (Hz) Klokfrequentie (MHz)
720 X 400 @70Hz 31,50 70,00 28,32

640 X 480 @60Hz 31,50 60,00 25,17

640 X 480 @75Hz 37,50 75,00 31,50

800 X 600 @60Hz 37,90 60,00 40,00

800 X 600 @75Hz 46,90 60,00 49,50

1024 X 768 @60Hz 48,40 60,00 65,00

1024 X 768 @75Hz 60,00 75,00 78,75

1280 X 1024 @60Hz 64,00 60,00 108,00

1280 X 1024 @75Hz 80,00 75,00 135,00

1360 X 768 @60Hz 47,72 60,00 84,75

480p 31,50 60,00 27,03

720p 45,00 60,00 74,25

1080i 33,75 60,00 74,25

1080p 67,50 60,00 148,50

1920 x 1200 @60Hz 74,12 60,00 154,25

AV-ingang

CVBS-ingang

SDI-ingang/uitgang

Signaal in Beschrijving
Video NTSC / PAL

Signaal in/uit Beschrijving
SMPTE-424M 1080p

SMPTE-292M 720p / 1080i

SMPTE-259M 480i / 576i

Stroomverbruik    IPS710A

Modus Verbruik (W), Max < 30

Achter AC Schakelaar Uit 0

Standby (Soft Power Uit) < 5

Normaal bedrijf (live weergave) < 20

Opname met vastlegging (USB-multi-opname) < 25

Gegevensbackup (externe opslag met USB-voeding) < 30
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Afmetingen IPS710A
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AC-voedingskabel 
(6ft, 1,8 m medische 
kwaliteit)

Gebruikershandlei-
ding

HDMI-kabel (2 m)

DisplayPort-kabel
(6ft, 1,8 m)

 IPS740DS IPS740DG
 1 SDI-kabel 4 SDI-kabels
 (6ft, 1,8 m) (6ft, 1,8 m)

Verpakkingskussen

Verzendinhoud

IPS740DS of 
IPS740DG eenheid 

Accessoires IPS740 serie
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Voorpaneel  IPS740-serie

Maak een nieuwe TAAK wan-
neer het plusteken (+) wordt 
getoond, of sluit een actieve 
taak wanneer het minteken (-) 
wordt getoond.

Selecteer het MONITOR-pic-
togram om over te schakelen 
naar de aangesloten externe 
monitor. In deze modus kan 
het aanraakscherm ook als 
touchpad worden gebruikt.

CAPTURE-toets (vastleggen) 
Vastleggen kan ook worden 
gestart met behulp van 
een aangesloten monitor 
(touchscreen of muis), of met 
VACS-software.

RECORD-toets (opname) 
Video-opname kan ook 
worden gestart met behulp 
van een aangesloten monitor 
(touchscreen of muis), of met 
VACS-software.

POWER Aan/Uit schakelaar. 
Met de stroomschakelaar 
op het achterpaneel in de 
stand ON, drukt u op om 
het initialisatieproces te 
starten. 

LED-indicator wanneer de 
stroomschakelaar op het 
achterpaneel in de stand ON 
staat: 
Groen = standby
Uit = Apparaat werkt normaal

Het pictogram SETUP opent instellin-
gen voor invoerbronnen, bestands-
typen, DICOM, server, netwerk, lokale 
tijd, voetpedaal, afdruklay-out en 
systeemopties. 

Het WORKLIST-pictogram haalt pati-
ëntinformatie op die is opgeslagen op 
de werklijstserver.

Het FILE-pictogram beheert taken, 
waaronder: zoeken, wijzigen, kopië-
ren, verwijderen, DICOM opslaan, en 
afdrukken.

Terug naar HOME-scherm pictogram.
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24
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Achterpaneel IPS740-serie

1 AC AAN/UIT Schakelaar (AAN: Groene LED) 13 DISPLAYPOORT1,2 Ingang
2 Aardeterminal 14 HDMI-ingang (tot 4096x2160p@60)
3 Wisselstroomingang 15 HDMI-uitgang (1920x1080p@60/3840x2160p@60)

4 Gelijkstroomingang (Te gebruiken als 
hulpvoeding om bestandsfouten tijdens het 
opnemen te voorkomen wanneer er een 
stroomstoring optreedt).

16 PEDAAL-ingang (Vastleggen, 3,5 mm) 

5 3G-SDI4-ingang (BNC-75Ω) 17 PEDAAL-ingang (Opnemen, 3,5 mm) 
6 3G-SDI4 doorlus (BNC-75Ω) 18 LINE(AUDIO) Uitgang (3,5mm)

7* 3G-SDI3-ingang (BNC-75Ω) 19 MIC-ingang (3,5ø telefoon)
8* 3G-SDI3 doorlus (BNC-75Ω) 20 LINE (AUDIO) Ingang (3,5ø telefoon)
9* 12G-SDI2-ingang (BNC-75Ω) 21 Netwerkpoort (RJ45)

10* 12G-SDI2 doorlus (BNC-75Ω) 22 USB (USB 3.0)
11* 12G-SDI2-ingang (BNC-75Ω) 23 Servicepoort (mini USB)
12* 12G-SDI1 doorlus (BNC-75Ω) 24 RS-232 (mini USB)

 * SDI-aansluitingen beschikbaar op IPS740DG

IPS740DS

IPS740DG
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Gebruikersinterface - Voorpaneel alleen IPS740-serie

Gebruikersinterface - Voorpaneel en externe monitor

Videobron.
Aansluiten op 

achterzijde 
recorder.

Aansluiten op de ach-
terkant van de recorder. 

Aansluiten op achterzijde 
recorder.

Aansluiten op de achterkant van de recor-
der. Aansluiten op achterzijde recorder.

Videobron.

Actief signaal wordt weergegeven op het 
LCD-voorpaneel. Tik op het LCD-scherm om 
de pictogrammen te zien voor:

 • Home  • File (Start-bestand)
 • Worklist • Setup (Werklijst-instellen)
 • Monitor (indien aangesloten)
 • Taak, nieuwe aanmaken of actieve sluiten

Het actieve signaal en de 
pictogrammen worden als 
voorbeeld weergegeven op de 
aangesloten externe monitor.  
Gebruik het LCD-scherm op het 
voorpaneel als een touchpad 
om de cursor te verplaatsen en 
items op de externe monitor te 
selecteren.
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Voeding inschakelen    IPS740-serie

Voeding uitschakelen

Zet de AC Aan/Uit schakelaar op het 
achterpaneel van de IPS710 in de 
AAN-stand.

Druk op de Power-knop op het voor-
paneel om het initialiseringsproces te 
starten.

Druk op de aan/uit-knop op het 
voorpaneel en volg de aanwijzingen 
op de gebruikersinterface.

Als u het toestel op deze manier 
uitschakelt, wordt het uitgeschakeld, 
maar blijft de AC aan/uit-schakelaar 
aan de achterkant in de stand ON 
staan.
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2:3.06 GB

H:3.39 TB 2019-10-23 08:58

Datum, tijd, gegevensopslagcapaciteit IPS740-serie

Voorpaneel-LCD

Externe monitor

Huidige datum en tijd.Resterende capaciteit 
interne harde schijf.

Resterende capaciteit 
USB-geheugenstick
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Accessoires IPS740-serie

Nieuwe taak aanmaken     IPS740-serie

Een taak in IPS740DS of IPS740DG is een groep vastgelegde of opgenomen beelden die in de-
zelfde sessie of procedure zijn gemaakt. Patiëntinformatie wordt geassocieerd met inhoud in een 
taak. Nadat een taak is gesloten, kan geen extra inhoud meer aan de taak worden toegevoegd. 
De taakinformatie kan worden gewijzigd nadat een taak is gesloten. Aan elke nieuwe taak wordt 
door het systeem automatisch een taaknummer gegeven.

Het dialoogvenster Taak aanmaken vraagt om de volgende informatie: Patiënt ID, Patiënt Naam, 
Patiënt Geslacht, Patiënt Geboortedatum, Taak Omschrijving. Deze informatie kan handmatig 
worden ingevoerd met het toetsenbord van de interface of een aangesloten USB-toetsenbord. 

De informatie kan ook worden geïmporteerd uit de werklijst van een faciliteit, zoals verderop in 
deze gids wordt beschreven.

Nieuwe taak 

aanmaken

Sluiten

Taak

Patiëntinformatie 

toevoegen

Afbeeldingen voor 

de taak vastleggen 

of opnemen

Voorpaneel-LCD

Externe monitor

Selecteer om een nieuw taak aan te 
maken.
Opmerking: het + teken in het 
pictogram betekent dat een taak 
niet actief is op het moment.

Selecteer om een nieuw taak 
aan te maken.
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Taak sluiten IPS740-serie

Bestaande taak openen IPS740-serie

Voorpaneel-LCD

Voorpaneel-LCD

Externe monitor

Externe monitor

Selecteer om een taak te sluiten.
Opmerking: het –  teken in het 
pictogram betekent dat een taak 
actief is op het moment.

Selecteer om een taak te sluiten.

Selecteer het FILE-pictogram om taken te beheren, waaronder: zoeken, wijzigen, kopiëren, ver-
wijderen, DICOM opslaan, en afdrukken. Nadat een taak is gesloten, kan geen extra inhoud meer 
aan de taak worden toegevoegd. 
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Stille beelden vastleggen   IPS740-serie

Video opnemen IPS740-serie

Sluit een ingangsbronsignaal aan IPS710A Zorg ervoor dat een taak is aangemaakt en dat het 
ingangssignaal wordt weergegeven in het voorbeeldvenster van het LCD-scherm op het voorpa-
neel of de externe monitor. 

Sluit een ingangsbronsignaal aan. IPS710A Zorg ervoor dat een taak is gecreëerd en dat het 
ingangssignaal wordt weergegeven in het voorbeeldvenster van het LCD-scherm op het voorpa-
neel of de externe monitor.

Voorpaneel-LCD

Voorpaneel-LCD

Externe monitor

Externe monitor

Selecteer het camerapictogram om een beeld vast te leggen. Een pieptoon geeft aan dat het 
beeld is vastgelegd. Een voorbeeld van de opname wordt gedurende 1,5 seconde weergegeven.

Als een voetpedaal is aangesloten op de ingang voor pedaalopname op de achterkant van de 
recorder, wordt door het indrukken van het pedaal een stil beeld opgenomen. Vastgelegde stille 
beelden worden in de taak opgeslagen voor toekomstig gebruik.

Selecteer het videorecorderpictogram om video op te nemen. Een pieptoon en een symbool met een 
rode stip geven aan dat het opnameproces aan de gang is. Selecteer het videorecorderpictogram 
nogmaals om het opnemen te stoppen.

Indien een voetpedaal is aangesloten op de pedaalopname-ingang aan de achterzijde van de 
recorder, zal het indrukken van het pedaal het video-opnameproces starten en stoppen. Opgenomen 
videobestanden worden in de taak opgeslagen voor toekomstig gebruik.
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Taak-acties IPS740-serie

Selecteer het FILE-pictogram om taken te beheren, waaronder: zoeken, wijzigen, kopiëren, ver-
wijderen, DICOM opslaan, en afdrukken. Nadat een taak is gesloten, kan geen extra inhoud meer 
aan de taak worden toegevoegd. 

Selecteer een taak uit de lijst van opgeslagen taken door te klikken op 
het vakje links van de kolom Patiënt-ID. Dit opent verschillende acties 
die op de taak kunnen worden toegepast, waaronder: Kopiëren naar 
USB, Verwijderen, DICOM opslaan, Afdrukken, en Wijzigen. Gebruik het 
vergrootglasicoon rechtsboven om taken te doorzoeken op specifi eke 
inhoud.

Voorpaneel-LCD

Externe monitor

Taakacties

•  Kopiëren naar USB - Kopieert de geselecteerde taak naar een USB-geheugenstick. 
Alle USB-geheugensticks die op het systeem zijn aangesloten, worden als optie 
weergegeven.

• Verwijderen - Verwijdert de geselecteerde taak.

• DICOM-opslag - Stuurt de geselecteerde taak naar de PACS-server.

• Afdrukken - Drukt de geselecteerde taak af. De afdruklay-out, bijvoorbeeld 1x1 
liggend, wordt in de titelbalk van het dialoogvenster weergegeven.

• Wijzigen - Hiermee kunt u wijzigingen aanbrengen in de patiëntinformatie van een 
taak.

Met het vergrootglas-icoon in de rechterbovenhoek kunt u taken doorzoeken op 
specifi eke inhoud. Door alle criteria leeg te laten, worden alle taken opgesomd in de 
zoekresultaten.
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Bestand-acties IPS740-serie

Dubbelklik op een taak en alle bestanden in de taak worden getoond in het linker venster.

Selecteert alle bestan-
den in de taak.

Sorteert alle 
bestanden in de 
taak per type.

Sorteert alle bestanden 
in de taak in oplopende 
of afl opende volgorde.

Voorpaneel-LCD

Externe monitor

Bestand-acties (na het selecteren van de betreff ende taken)

•  Kopiëren naar USB - Kopieert de geselecteerde bestanden naar een USB-geheugen-
stick. Alle USB-geheugensticks die op het systeem zijn aangesloten, worden als optie 
weergegeven.

• Verwijderen - Verwijdert de geselecteerde bestanden.

• DICOM-opslag - Stuurt de geselecteerde bestanden naar de PACS-server.

• Afdrukken - Drukt de geselecteerde bestanden af. De afdruklay-out, bijvoorbeeld 1x1 
liggend, wordt in de titelbalk van het dialoogvenster weergegeven.

• Wijzigen - Hiermee kunt u wijzigingen aanbrengen in de patiëntinformatie van een 
bestand.

Met het vergrootglas-icoon in de rechterbovenhoek kunt u doorzoeken op specifi eke 
inhoud. 
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Bestand afspelen IPS740-serie

Dubbelklik op een taak en alle bestanden in de taak worden getoond in het linker 
venster. Dubbelklik vervolgens op een afbeeldingsbestand, het zal in grootscherm 
worden geopend. Videobestanden zijn gemarkeerd met een fi lmsymbool en worden 
met het afspeelpictogram geopend. Klik op Play om te starten, naarmate de video 
wordt gespeeld, zal de progressiebalk groter worden. 

Voorpaneel-LCD

Voorpaneel-LCD

Externe monitor

Externe monitor

De vastgelegde stille beelden zullen in grootscherm worden weergegeven.

De opgenomen video's worden in grootscherm weergegeven onderaan. 
Klik op Play om te starten, naarmate de video wordt gespeeld, zal de 
progressiebalk groter worden. 
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Aanmaken van taken met behulp van de informatie uit de 

werklijst IPS740 series

Alvorens de informatie uit de werklijst op te halen, moeten de werklijstserverinstellingen correct 
worden geconfi gureerd in het menu Instelling -> Systeem. 

Selecteer het pictogram WORKLIST. De patiëntinformatie die op de werklijstserver is opgeslagen 
wordt in het linkervenster getoond. Klik op een werklijst-item en de gedetailleerde informatie in 
verband met het item wordt in het venster rechts getoond.

Voorpaneel-LCD

Externe monitor

• Linkerkolom: Patiënten op de werklijst.

• Rechterkolom: Na het selecteren, worden de gegevens van de patiënt weergege-
ven.

• Taak aanmaken - Klik om een werklijst item om te zetten in een recorder taak.

• Start MPPS (Modality Performed Procedure Step)
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Instelling IPS740-serie

Voorpaneel-LCD

Externe monitor

Selecteer het SETUP pictogram, moersleutelbeeld op LCD of tandwielbeeld op externe 
monitor, om de systeeminstellingen te beheren zoals hieronder uiteengezet. Als de 
wachtwoordbeveiliging is ingeschakeld, wordt het dialoogvenster voor wachtwoordverifi catie 
geopend.

Instellingenmenu Submenu-item Beschrijvingen instellingen

Ingang
Video Bron, 3D-modus

Audio Bron

Bestand
Record Formaat, kwaliteit, Clip-grootte, USB automatisch kopiëren

Vastleggen Formaat, USB automatisch kopiëren

DICOM

Common Resolutie, Aspectverhouding

Werklijst Server AE-titel, Server-IP, Serverpoort, Client AE-titel, Echo

Opslag Server AE-titel, Server-IP, Serverpoort

MPPS Server AE-titel, Server-IP, Client AE-titel, Echo

Common Modaliteit, ziekenhuisinstelling, geprogrammeerde station AE-titel, tekenset

CIFS Samba ID, wachtwoord

Netwerk – DHCP, IP, Netmask, Gateway, DNS

tijd – Tijdserver, GMT

OSD – Taal, OSD-locatie

Gevarieerd – Voetpedaal, afdruklayout

Systeem

Versie Hoofd, Sub

Update Hoofd, Sub

Opstarten HDD, Systeem

Gevarieerd Uitgangsresolutie, wachtwoord instellen, wachtwoord bediener
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Algemene specifi catie IPS740-serie

Item Beschrijving

Hoofd 
functies

Video-opname Tot 3840 x 2160p 60Hz

Vastleggen stil beeld Tot 3840 x 2160

Standalone weergave Front LCD-scherm

Menutoegang Front LCD-aanraakscherm of GUI op HDMI-monitoruitgang

DICOM, HL7 DICOM-opslag (beeld & video), modaliteitenwerklijst,,
MPPS, afspraak maken (HL7)

DICOM-opslag Directe toegang tot PACS

Ingangen

HDMI- HDMI 2.0 

Displaypoort DP 1.4 

SDI IPS740DS: 3G-SDI, IPS740DG: 12G-SDI, 2SI, Quad

Audio 3,5mm Stereo x 2ea, Mic in, Lijn in

Uitgangen

Uitgang monitor HDMI 2.0

Doorlus IPS740DS: 3G-SDI, IPS740DG: 12G-SDI, 2SI, Quad

Audio 3,5mm Stereo Lijn uit

Data I/O

USB3.0 Voorzijde: 2, achterzijde: 2

RS-232C Mini-USB 

Ethernet RJ45 ( 10/100/1000M )

Toetsenbord/muis USB-type

Voetpedaal 3,5mm stereo-aansluiting x 2ea, Opname, Vastleggen

Opnemen en 
Vastleggen

Opnameresolutie 1920x1080p60, 3840x2160p60 

Versleutelingsformaten H.264, H.265

Formaat opnamebestand MP4

Formaat beeldvastlegging BMP, JPEG, DICOM

Versleutelingsformaat audio AAC

3D videoformaten 4K lijn alternatief (SBSH-omzetting)
4K zij-aan-zij half

Opslag

Interne harde schijf 4TB

Externe USB-opslag USB fl ash drive, USB HDD

USB-bestandssysteem FAT32, NTFS

Netwerkbestandssysteem CIFS

Netwerkoverdracht FTP (client)

Algemeen

Stroomvereisten AC 100-240V ~, 50-60Hz, 1.0A-0.6A MAX

Stroomverbruik 60W MAX

Afmetingen 260mm (10,2 in.) breed x 95mm (5,47in.) hoog x 330mm (13 in.) diep

Gewicht IPS740DS 4,0kg / 8.8lbs., IPS740DG 4,1kg / 9.0lbs.

Temperatuur Bedrijfstemperatuur: 0° tot +40° C (+32° tot +104° F)
Opslag: -20° tot + 60° C (-4° tot +140° F)

Vochtigheid Bedrijfstemperatuur: 10 - 85% RH, Opslag: 10 - 85% RH

Naleving en 
certifi ceringen

CE-MDD 93/42/EEC Klasse 1 Medisch hulpmiddel, UL 60601-1, IEC60601-1, EN 60601-1-2, FCC 
Deel15B, CCC, ISO9001, ISO13485, RoHS
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Ingangs-/uitgangstiming IPS740-serie

HDMI-ingang
Resolutie Horizontale frequentie (KHz) Verticale frequentie (Hz) Klokfrequentie (MHz)
640 x 480 31,47 59,94 25,173

800 x 600 37,88 60,32 40,00

1024 x 768 48,36 60,00 65,00

1280 x 720 44,76 60,00 74,486

1280 x 1024 63,98 60,02 108,50

1920 x 1200 74,04 59,95 154,00

720p 45,00 60,00 74,25

1080i 33,75 60,00 74,25 

1080p 67,50 60,00 148,50

3840 x 2160p 135,00 60,00 594,00

4096 x 2160p 135,00 60,00 594,00

HDMI-uitgang
Resolutie Horizontale frequentie (KHz) Verticale frequentie (Hz) Klokfrequentie (MHz)

1920 X 1080@60Hz 67,5 60,0 148,5

3840 X 2160@60Hz 135,0 60,0 594,0

Displaypoort ingang
Resolutie Horizontale frequentie (KHz) Verticale frequentie (Hz) Klokfrequentie (MHz)

1080p 67,50 60,00 148,50

3840 x 2160p 135,00 60,00 594,00

4096 x 2160p 135,00 60,00 594,00

SDI-ingang
Signaalingang Beschrijving

SMPTE ST-2082 2160p

SMPTE-424M 1080p

SMPTE-292M 1080i / 720p

SMPTE-259M 480i / 576i

SDI doorlus uitgang
Signaalingang Beschrijving

SMPTE ST-2082 2160p

SMPTE-424M 1080p

SMPTE-292M 1080i / 720p

SMPTE-259M 480i / 576i
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Reinigingsinstructies  

 Volg het ziekenhuisprotocol voor het hanteren van bloed- en lichaamsvloeistoff en. Reinig 
het hulpmiddel met een verdund mengsel van een zacht reinigingsmiddel en water. Gebruik een 
zachte katoenen handdoek of wattenstaafj e. Het gebruik van bepaalde reinigingsmiddelen kan 
leiden tot de degradatie van de etiketten en plastic componenten van het product. Raadpleeg 
de fabrikant van het reinigingsproduct om te zien of dit voldoet. Zorg dat er geen vloeistof in het 
hulpmiddel binnendringt. 

1. Reinig de kast met behulp van een zachte katoenen doek, bevochtigd met een erkend 
reinigingsproduct voor medische apparatuur.

2. Alleen met water herhalen.
3. Droog vegen met een droge doek.

De kast is getest om weerstand te bieden aan de volgende producten:
• Virex Ready-to-use Desinfecteringsmiddel• Misty Clear Lemon 10 desinfecteringsmiddel • Misty 
Multi-Purpose Desinfecteringsmiddel • Misty Multi-Purpose desinfecteringsmiddel II• Zep Heavy-
duty glas & alle soorten oppervlakken-reiniger • Klear Screen • Screen TFT (Kontakt Chemie) • 
Incidin Foam (Ecolab) • Microzid • Zacht reinigingsmiddel • Isopropylalcohol met concentratie 
< 5% • Huishoudelijk bleekmiddel (generisch natriumhypochloriet, oplossingen van 5,25% 
natriumhypochloriet verdund met water tussen 1:10 en 1:100) • Precise reinigingsschuim en 
desinfecteermiddel voor ziekenhuizen
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Wij danken u voor de aankoop van ons product.

Service

Neem voor productinformatie of assistentie contact op met de klantendienst zoals hieronder 
vermeld.

Garantie

Een jaar, onderdelen en arbeid.

   EG-vertegenwoordiger
KTR Europe GmbH
Mergenthalerallee 77, Eschborn 65760, Duitsland
Tel: +49(0)6196-887170

  FORESEESON GmbH

Industriestrasse 38a, 63150 Heusenstamm, Duitsland
Tel. +49(0)6104-643980 

  FORESEESON UK Ltd.

1 Wolsey Road, East Molesey
Surrey, KT8 9EL
Verenigd Koninkrijk
Tel. +44-(0)208-546-1047

  FORESEESON KOREA

404B, Pangyoinnovalley B, 253 Pangyo-ro, Bundang-gu,
Seongnam-si, Gyeonggi-do, Korea, 463-400
Tel. +82(31)8018-0780 Fax. +82(31)8018-0786 

  FORESEESON (Shanghai) Medical Equipment Co., Ltd.

Room 307, 3F No. 56, 461 Hongcao Road
Caohejing Development District
Xuhui, Shanghai 200233
Tel: 86-21-6113-4188

FORESEESON CUSTOM DISPLAYS, INC.

2210 E. Winston Road, Anaheim, CA 92806 USA
Tel. 1-714-300-0540 Fax. 1-714-300-0546

FSN2060 10/2021 Rev. - 10/2021 
Specifi caties kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd.


