Urisys 1100
Analyzátor na vyšetrenie moču
Stručný návod na obsluhu
Meranie pomocou vyšetrovacích prúžkov

1

Vyšetrovací prúžok krátko (na

1 sekundu) ponorte do vzorky
moču. Otrite ho dlhšou bočnou
hranou o okraj nádobky a tak
zbavte prebytočného moču.

2 Prúžok potom krátko (asi na 1 3 Vložte prúžok políčkami nahor
sekundu) priložte jeho bočným
okrajom
a
rubovou
stranou
k savému papieru, aby ste odstránili
prebytočný moč.

na podávač vyšetrovacích prúžkov.
Koniec prúžku je nutné zasunúť čo
najďalej pod svorku. Pod svorkou
musia byť uchytené asi 2 mm
prúžku.

5

6

Používejte Combur10Test UX,
REF 11 544 373.
Vyšetrovací
prúžok neohýbajte!

4

Stlačte tlačidlo START. Po

potvrdzujúcom pípnutí sa uzavrie
západka. Vyšetrovací prúžok musí
byť v drážke podávača umiestnený
v správnej polohe.

Pokiaľ je to potrebné, posuňte
prúžok do správnej polohy ručne.
Je
dôležité,
aby
správne
umiestnenie prúžku a stlačenie
tlačidla START bolo uskutočnené
5-10
sekúnd
po
namočení
prúžku.

Po
skončení
merania
vyšetrovací prúžok vyberte a
zlikvidujte.
Zotrite
všetky
zbytky
moču
handričkou, ktorá nechlpí.
Podrobné pokyny sú uvedené
v Užívateľskej príručke.

Kalibrácia
Kalibrujte raz za 7 dní alebo keď sa
na displeji zobrazí správa “REPEAT
CALIBRATION”
/“OPAKOVAŤ
KALIBRÁCIU“/.

Upozornenie: Kalibrácia pomocou
kalibračných prúžkov Control-Test
M, REF 11 379 194 je nutná iba
v prípade, že Urisys 1100 chcete
používať s prúžkami Combur10Test
UX.

1 Pokiaľ je na displeji zobrazená
správa “REPEAT CALIBRATION”,
stlačte ľavé funkčné tlačidlo “YES”.
Objaví
sa
správa
"START
CALIBRATION”.
Pokiaľ je analyzátor v režime
Ready-to-Measure /Pripravený na
meranie/,
stlačením
ľavého
funkčného tlačidla zvoľte "Calibr.“.
Objaví
sa
správa
“START
CALIBRATION”.
2 Vložte kalibračný prúžok na

podávač políčkami nahor. Asi 2 mm
prúžku musia byť uchytené pod
svorkou.
3 Stlačte tlačidlo START.
4 Ak je kalibrácia platná a správne
vykonaná,
vytlačí
sa
správa
“CALIBRATION O.K.”.
5 Ak sa na displeji objaví niektorá
z nasledujúcich správ, postupujte
ďalej podľa Užívateľskej príručky:
{ “REFERENCE PAD ERROR!”
/“Chyba referenčného políčka!“/
{ “CALIBRATION
INVALID!”
/“Neplatná kalibrácia!“/
{ “CALIBRATION ERROR!”
/“Chyba kalibrácie!"/

Denná údržba
Raz
denne
očistite
podávač
vyšetrovacích prúžkov vodou a
dezinfekčným prostriedkom.
1 Vypnite prístroj.
2 Vytiahnite podávač z prístroja.
3 Opláchnite pod tečúcou vodou.
4 Mäkkou kefkou odstráňte všetky
kryštalické usadeniny, zvlášť tie,
ktoré
kontaminujú

mechanizmus
západky
alebo
ozubenia
na
spodnej
časti
podávača.
vyšetrovacích
5 Otrite podávač
prúžkov 70% alkoholom alebo iným
vhodným
dezinfekčným
prostriedkom. Dosušte handričkou,
ktorá nechlpí.
6 Nasaďte podávač do prístroja.
7 Zapnite prístroj.

Výmena papiera v tlačiarni
1 Otvorte kryt tlačiarne stisknutím
štrukturovanej plochy pod krytom a
vyberte starý kotúč papiera.
2 Vložte nový kotúč papiera tak, aby
sa odvíjal zospodu a papier
vytiahnite dopredu cez hranu
štrbiny tlačiarne.

3 Kryt znovu zavrite jeho pritlačením
dolu, až budete počuť kryt zapadnúť
na svoje miesto. Papier musí
prechádzať štrbinou tlačiarne.
Upozornenie: Vytlačený výsledok
pacienta odtrhnite pretiahnutím cez
hranu tlačiarne.

Technický servis
Pokiaľ po prečítaní Uživateľskej
príručky máte akékoľvek otázky
alebo potrebujete technickú pomoc,
obráťte sa prosím na zastúpenie
Roche
Slovensko,
Diagnostics
Division.
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